
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17  грудня 2019 року                    м. Корюківка                                     №  1-31/VIІ 

 

Про міський бюджет на 2020 рік  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 13 грудня 2019 року № 478 «Про міський бюджет на 2020 рік», 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. Визначити на 2020 рік : 

 

доходи  міського  бюджету у сумі 171 332 600 гривень, в тому числі 

доходи загального  фонду міського бюджету  165 717 600 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  5 615 000 гривень  згідно з додатком  1  

цього рішення; 

 

видатки міського  бюджету у сумі 171 287 600 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету  161 914 800 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету   9 372 800 гривень; 

 

повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

45500 гривень; 

      

надання  кредитів з міського бюджету   у сумі 90 500 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету - 45 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  45 500 гривень; 

 



профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі  3 757 800 гривень 

згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі                                       

3 757 800 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 

0,12 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим 

пунктом. 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

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

 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до 

цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення 

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

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

до  цього рішення. 
 

      5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 34 901 220 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

 

      6.  Установити, що у загальному фонді  міського бюджету  на 2020 рік : 

      1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64  Бюджетного кодексу  України та трансферти, визначені 

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

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

      2) джерелами  формування  у частині фінансування є надходження, 

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

України; 

      3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України. 
 

      7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського  

бюджету   на 2020 рік: 

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

статті 71 Бюджетного кодексу України; 



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

частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

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

першої статті 691 Бюджетного кодексу України. 
 

8. Установити, що в 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду 

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

71 бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками міського  бюджету видатки загального фонду  

на: 

          -  оплата праці працівників бюджетних установ  ; 

          -  нарахування на заробітну плату ; 

          -  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;  

          -  забезпечення продуктами харчування ; 

          -  оплата комунальних послуг  та енергоносіїв  ; 

          -  трансферти населенню ; 

          -  поточні  трансферти  місцевим бюджетам.    

              

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету міської ради з 01 січня 2020 року в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах тимчасово вільних 

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

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду 

(згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2011 року №6).            

 

11. Надати право виконавчому комітету міської ради:  

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

у порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових  касових  розривів  міського бюджету, пов’язаних  із забезпеченням 

захищених статей видатків  загального фонду, в  межах поточного  бюджетного  

періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського рахунку на договірних 

умовах без  нарахування  відсотків за  користування цими   коштами  з 

обов'язковим їх поверненням до кінця  поточного бюджетного періоду; 

2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики 

на покриття  тимчасових касових розривів, що виникають за загальним  фондом 

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

трьох місяців у межах поточного  бюджетного періоду. 

 



 12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

13. Головним розпорядникам міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне  і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського 

бюджету; 

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання 

бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення щодо яких 

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

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність 

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

Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах 

виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті                               

48 Бюджетного кодексу України; 

        6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

7) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги  

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

розпорядниками нижчого рівня за кожним видом енергоносіїв у межах 

встановлених відповідним  розпорядником бюджетних  коштів обгрунтованих 

лімітів споживання. 

 

14. Дозволити головним розпорядникам, у  виключних випадках, за 

розпорядженням міського  голови здійснювати перерозподіл видатків за 

економічною  класифікацією в межах    загального обсягу його бюджетних 

призначень   по загальному та  спеціальному    фондах міського бюджету . 

 



        15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету 

Корюківської міської ради за погодженням з постійної комісії з питань 

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

послідуючим затвердження на сесії міської ради: 

        1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського 

бюджету та додаткових  трансфертів місцевим бюджетам; 

        2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних  коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради; 

         3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів 

трансфертів з інших   бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради 

з наступним внесенням   змін до рішення «Про міський   бюджет на 2020 рік»; 

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

які фінансуються за рахунок коштів міського  бюджету; 

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

наступним внесенням змін до рішення «Про міський   бюджет на 2020 рік». 

6) здійснювати розподіл використання коштів, що надійшли за 

договорами внесків на розвиток інфраструктури громади з подальшим      

затвердженням на сесії міської ради. 

 

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

 

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

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 
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ПРОГНОЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ  

НА 2021 - 2022 РОКИ 

 
1. Загальна частина 

Цей прогноз визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, 

які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей.  

Прогноз міського бюджету  на 2021 - 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено 

на основі норм Бюджетного і Податкового кодексів України, Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схваленого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 (із змінами, 

внесеними постановою Кабміну від 23.10.2019 № 883), Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 

04.10.2019 № 188-IX, Методичних рекомендацій щодо складання у 2019 році 

місцевих бюджетів на середньостроковий період, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130, листа Мінфіну від 18.10.2019 

№ 05110-14-6/26381 «Про обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021 - 2022 роки у 

розрізі місцевих бюджетів», прогнозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку громади на 2020 - 2022 роки з врахуванням доєднання сіл 

району у відповідності із перспективним планом тощо.  

 Головна мета Прогнозу: створення дієвого механізму управління бюджетним 

процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями 

бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, 

передбачуваності, послідовності бюджетної політики, визначення фінансового 

ресурсу міського бюджету на середньострокову перспективу.  

Основні завдання Прогнозу: планування реальних надходжень міського 

бюджету (на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального 

розвитку громади з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня 

відповідних надходжень), видатків і кредитування бюджету (з урахуванням 

пріоритетів розвитку галузей бюджетної сфери та можливостей дохідної бази 

бюджету).  

Основні принципи формування Прогнозу: збалансованість, обґрунтованість, 

ефективність та результативність.  

Положення щодо врахування цілей і пріоритетів бюджетної політики: 

бюджетна політика на 2021-2022 роки спрямовуватиметься на подальшу 

стабілізацію економіки, проведення структурних реформ у бюджетній сфері та 

економіці, на вдосконалення міжбюджетних відносин на принципах 

децентралізації фінансів, а також на забезпечення гідних умов життєдіяльності 

кожного громадянина.  

Очікувані результати: загальний розмір надходжень до міського бюджету (з 

урахуванням трансфертів) на 2021 рік прогнозуються в сумі 184,6 млн.гривень, на 

2022 рік – 196,5 млн.гривень (на 11,9 млн.гривень або на 6,4% більше ніж 

очікується у 2021 році). 

Можливі ризики невиконання прогнозних показників. 

При несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторах, 

які впливають на економіку України, і, як наслідок, на фінансово-економічну 
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ситуацію громади, ймовірне недосягнення запланованих темпів 

зростання фонду оплати праці, що може призвести до невиконання прогнозних 

показників за податком на доходи фізичних осіб, який у структурі доходів міського 

бюджету займає домінуючу позицію. 

 

2. Основні індикативні прогнозні показники міського бюджету 

                                                                                                                Таблиця 1 

 Основні показники міського бюджету на 2021-2022 роки 

                                                                                                                     грн 

 

Показник 2019 рік  2020 рік  2021 рік 

 

2020 рік  

Доходи (з трансфертами) 174 690 169,89 17 133 600 184 615 800 196 547 400 

Видатки (з трансфертами) 202 879 044,89 171 287 600 184 615 800 196 547 400 

КРЕДИТУВАННЯ 120 000 45 000   

-надання кредиту з бюджету 137 420 90 500   

-повернення кредитів до 

бюджету 

-17 420 45 500   

Фінансування (дефіцит «-» / 

профіцит «+»)  

-28 308 875 -   

 

 
3.Дохідна спроможність міського бюджету. 

Основним джерелом надходжень міського бюджету (без урахування 

трансфертів з державного бюджету) в 2021-2022 роках є податок та збір на доходи 

фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі доходів загального та 

спеціального фондів бюджету становить близько 50,0%.  

Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб розрахований із 

урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної 

плати,  а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, визначених 

Податковим кодексом України. Під час розрахунку надходжень враховано 

продовження оподаткування доходів фізичних осіб за ставкою 18,0%, збереження 

діючого порядку визначення стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 

відсотків прожиткового мінімуму.  
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Таблиця 2                                               

Доходи міського бюджету на 2021- 2022 роки 
(загальний та спеціальний фонди) 

 

Показник 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Загальний обсяг доходів, усього 174 690 169 171 332 600 184 615 800 196 547 400 

у тому числі:         

міжбюджетні трансферти, усього 55 619 519 42 896 300 41 871 800 44 664 400 

       з них:         

Субвенціяна формування інфраструктури об`єднаних 

територіальних громад 4398700       

Освітня субвенція 31352900 37 052 900 41 871 800 44 664 400 

Медична субвенція 11624700 3 114 300     

Субвенція на забезпечення централізованих заходів  
з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет   152 100     

Субвенція з державного бюджету  на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 79000       

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я  3940000 1 698 300     

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 511450       
Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами  131200 225 700     

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа`  359151       

Інші субвенції з місцевого бюджету 1909644 653 000     

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти  563774       

Субвенція з місцевого бюджету на будівництво 
мультифункціональних майданчиків для занять 
ігровими видами спорту  749000       

податкові надходження, усього 113 615 000 121 751 300 135 855 000 144 675 000 

       з них:         

Податок та збір на доходи фізичних осіб 74570000 79 350 000 91 000 000 97 360 000 

Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів  6 300 000 3 641 000 4 860 000 4 950 000 

Внутрішні податки на товари та послуги   7 750 000 7 870 300 3 460 000 3 680 000 

Місцеві полдатки і збори 24 650 000 30 590 000 36 225 000 38 365 000 

Екологічний податок 345 000 300 000 310 000 320 000 

неподаткові надходження, усього 4 190 850 6 620 000 6 859 000 7 174 000 

       з них:         

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності  1 230 000 1 340 000 1 345 000 1 475 000 

Інші неподаткові надходження   1 715 000 0     

Власні надходження бюджетних установ   1220850 5 250 000 5 484 000 5 664 000 

Адміністративні штрафи 25000 30 000 30 000 35 000 

інші доходи 1264800 65000 30000 35000 
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Пріоритетні напрямки розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та основні 

завдання щодо активізації підприємницької діяльності: 

- поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та 

ефективної роботи суб’єктів підприємництва, у тому числі в сільській місцевості, 

підвищення рівня інвестиційної та інноваційної спроможності; 

- стабілізація виробництва та поступове його нарощування у пріоритетних 

галузях промисловості, підвищення конкурентоспроможності продукції на 

ринках країн ЄС та інших, диверсифікація експорту; 

- дерегуляція підприємницької діяльності та покращення середовища для 

ведення бізнесу; 

- впровадження енергозберігаючих заходів, розширення використання 

альтернативних видів палива; 

- технологічна модернізація діючих та створення нових підприємств з 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; 

- спрощення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до 

фінансово-кредитних ресурсів; 

- удосконалення ресурсно-інформаційної підтримки та розвиток 

інфраструктури підтримки підприємництва. 

Заходи та інструменти підвищення рівня транспарентності процесу 

 оподаткування та рівня фіскальної й організаційної діяльності відповідних служб: 

- проведення постійної роботи із виявлення, упередження, руйнування схем 

ухилення від оподаткування платниками податків, у тому числі ліквідації джерел 

походження тіньових коштів для виплати заробітної плати без сплати податку на 

доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів, усунення фактів нарахування на 

підприємствах заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму; 

- вжиття заходів з недопущення незаконного обігу підакцизних товарів, 

    функціонування тіньового ринку їх виробництва та реалізації; 

- оновлення грошової оцінки земель з метою приведення розміру орендної    

плати у відповідність до чинного законодавства та ринкових умов; 

- забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, 

зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, 

прийняття і перегляду законодавства з оподаткування; 

- здійснення масово-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби 

масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної 

плати, обов’язкового декларування доходів і сплати податків. 

  Фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до 

бюджету: 

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника; 

        -  ріст фонду оплати праці працівників (штатних і нештатних), зайнятих 

економічною діяльністю; 

-  ріст мінімальної заробітної плати; 

- зміна індексу промислового виробництва до попереднього року. 

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку 

Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення 

макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, 
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проведення реформування галузей бюджетної сфери, зокрема охорони 

здоров’я, оптимізація мережі, штатів та контингентів установ, підняття соціальних 

стандартів.  

Подальше застосування програмно-цільового методу бюджетування буде 

спрямоване на ефективність і результативність видатків на основі їх пріоритезації 

та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.  

На середньострокову перспективу основними завданнями є:  

- продовження реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах 

децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого 

самоврядування, підвищення рівня самостійності органів місцевого 

самоврядування;   

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом 

застосування дієвих методів економії бюджетних коштів; 

 - здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих 

бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат та 

подальшою оптимізації бюджетних програм.  

В рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади буде продовжено процес утворення об’єднаних  

територіальних громад.   

                   Таблиця 3 

                                                                                                                             грн. 

Код        

ТПКВК 

МБ 
Найменування  2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

0100  

Державне 

управління 19 681 300   19 329 800  22 297 000 23 411 800  

 1000 Освіта 83 220 481   91 973 870  99 538 800  105 824 600 

 2000 Охорона здоров’я  630 000 4 126 400   2 160 000  2 778 800 

 3000 

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення  7 870 118,89  11 394 560 12 040 700  12 803 200  

 4000 

Культура і 

мистецтво  7 376 100  7 250 150 8 612 700  9 069 200  

 5000 

Фізична культура 

та спорт  3 035 100  1 711 000  1 780 300 1 875 000  

 6000 

Житлово – 

комунальне 

господарство  15 853 360  14 785 000  15 598 500  16 456 400 

 7000 

Економічна 

діяльність  39 297 883 13 221 520   13 918 200   14 614 100 

 8000 Інша діяльність 952 850  718 300 754 200   795 000 

 9000 

Міжбюджетні 

трансферти  25 092 852 6 777 000  7 915 400  8 919 300  

Х Усього 203 010 044,89 171 332 600 184 615 800 196 547 400 

 



 6 

 

За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі. 

Освіта 

 За рахунок коштів міського бюджету утримуються 19 закладів освіти, 

зокрема 5 дошкільних навчальних закладів, 9 загальноосвітніх навчальних закладів, 

1 позашкільний навчальний заклад, 1 школа естетичного виховання та 3 інших 

закладів. 

Пріоритетним завданням галузі буде: забезпечення доступності високоякісної 

освіти для громадян громади незалежно від місця їх проживання, підвищення 

конкурентоспроможності освіти, удосконалення системи результативних 

показників оцінювання якості освіти. 

Основними напрямами політики до кінця 2022 року є:  

* посилення адресності у наданні послуг закладами освіти; 

*створення умов для переходу фінансування закладів освіти від принципу 

утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та 

стандарту вартості навчання одного учня;  

* продовження реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа»; 

* оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і 

економічних реалій; 

* упорядкування штатної чисельності працівників закладів; 

*підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл сучасними засобами 

навчання (кабінети біології, фізики, хімії) та комп’ютерною технікою нового 

зразка;  

* зміна підходів до формування замовлення на підготовку фахівців на основі 

впровадження прогнозу потреб економіки регіону;  

*створення середовища для задоволення освітніх потреб учнів з 

особливостями психофізичного розвитку, їх соціальна інтеграція в умовах закладів 

загальної середньої освіти; 

* розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою 

молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей; 

*створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які 

потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації;  

*надання навчальним закладам та установам освіти більшої економічної 

самостійності, розширення переліку платних послуг, які надаються навчальними 

закладами, з метою раціонального поєднання і ефективного використання 

бюджетних ресурсів; 

*удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для 

діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної 

та організаційно – методичної роботи в громаді; 
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*впровадження гендерно - орієнтовного бюджетування для 

підвищення ефективності  використання бюджетних коштів, що спрямовуються на 

галузь із урахуванням потреб різних груп споживачів послуг. 

 

Охорона здоров’я 

Пріоритетами розвитку галузі будуть:  

продовження запровадження нової моделі фінансування системи охорони 

здоров’я, забезпечення рівного і справедливого доступу населення, зокрема в 

сільській місцевості, до медичних послуг належної якості, запобігання та зниження 

рівня захворюваності, а також створення сприятливих для здоров’я умов 

життєдіяльності людини.  

До завершення 2022 року передбачається забезпечити:  

● перехід до розподілу коштів у галузі охорони здоров’я за принципом 

оплати надання послуг, а не за принципом утримання медичних закладів, а саме на 

оплату послуг із вторинної та третинної медичної допомоги за новим механізмом у 

повному обсязі (в межах гарантованого державного пакету медичної допомоги для 

всіх закладів охорони здоров’я) для чого необхідно подовжити здійснення:  

- комп’ютеризації закладів для забезпечення можливості фіксувати 

інформацію про надані медичні послуги та для обміну інформацією з 

Національною службою здоров'я України;  

- підключення закладів до електронної системи охорони здоров'я; 

 - укладання договорів з Національною службою здоров'я України на надання 

медичних послуг за програмою медичних гарантій;  

● надання максимально можливої якісної, доступної медичної допомоги, 

раціонального та ощадливого використання бюджетних коштів шляхом створення і 

оснащення всім необхідним обладнанням лікарень інтенсивного лікування;  

● забезпечення епідемічного благополуччя населення через зниження рівня 

захворюваності на керовані інфекції в результаті широкого застосування 

імунопрофілактики;  

● забезпечення виконання державних і обласних програм, спрямованих на 

поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із 

серцевосудинними захворюваннями, туберкульозом тощо, зокрема через 

забезпечення медичних закладів витратними матеріалами та лікарськими засобами 

для інгаляційної анестезії, медикаментами для швидкої медичної допомоги;  

● удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку 

інформаційного середовища системи охорони здоров’я. 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Приоритетними напрямками у галузі є забезпечення адресного характеру 

надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною 

підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні 

бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та 
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соціального захисту збереження реалізації прав та законних інтересів 

молоді, сімей, дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та вирішення актуальних завдань у сфері охорони дитинства. 

 У 2021 та 2022 роках передбачається здійснити такі заходи: 

 підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального 

спрямування 

 встановлення розміру прожиткового мінімуму та соціальних гарантій, 

які визначаються на його основі, з урахуванням зростання показників реального 

сектору економіки та індексу споживчих цін; 

 підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств 

населення. 

 підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями, молоддю; 

 забезпечити пріоритетність права дитини на сімейне виховання, 

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 

Культура та мистецтво  

 Послуги надаватимуть 22 закладів культури міського підпорядкування, 

зокрема: 1 публічна бібліотека, 1 музей, 20 клубних закладів. 

Головними пріоритетами галузі будуть збереження, відтворення та 

примноження духовних і культурних здобутків українського народу. 

Протягом 2021-2022 років передбачається здійснити: 

● запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних 

послуг населенню; 

● забезпечення підвищення фахового та освітнього рівня працівників галузі; 

● продовження реалізації програм розвитку туризму в громаді та 

налагодження міжнародного, міжрегіонального співробітництва в галузі культури і 

туризму; 

 зміцнення та оновлення матеріально – технічної бази закладів культури. 

 

Фізична культура і спорт 

Головними пріоритетами галузі будуть всебічне фізичне виховання та 

становлення здорової нації. 

Протягом 2021-2022 років передбачається здійснити: 

  підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою 

та масовим спортом,  

 удосконалення механізму утримання спортивних закладів; 

 сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського та параолімпійських 

видів спорту; 
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  створення стимулів для здорового способу життя й здорових 

умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного 

відпочинку. 

Таблиця 4 

 

Видатки та надання кредитів головних розпорядників 

коштів місцевого бюджету на 2019-2022 роки 
 

     

(грн) 

Код відомчої 

класифікації 

Найменування 

головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

0100000  

 Корюківська міська 

рада (виконавчий 

апарат)  114 871 544,89  87 410 350  92 837 600  98 954 900  

0600000  

 Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту Корюківськї 

міської  ради 88 138 500   83 922 250  91 778 200 97 592 500  

Х Усього 203 010 044,89 171 332 600 184 615 800 196 547 400 

 

5. Реалізація інвестиційних програм (проєктів). 

             Таблиця 5 

Бюджетні програми міського бюджету, які забезпечують виконання 

інвестиційних проектів у 2019-2021 роках                  

                                                                                                                                грн. 

КПКВК

МБ 

Найменування 

бюджетної програми 

Найменування 

проекту (об’єкта), 

строк реалізації 

2019 рік 2020 рік 

 

 

 

2021 рік 2022 рік 

0117362 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). 
 

3 659 042 

 

   

0117362 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) 

1 580 000 
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0117363 Виконання 

інвестиційних проектів в 

рамках здійснення 
заходів щодо соціально - 

економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

 

Виготовлення ПКД на 

«Капітальний ремонт 

нежитлового 
приміщення 

розташованого за 

адресою: вул. 

Вокзальна 8А, 

м.Корюківка 

Чернігівської 

області»  

49 400    

0117363 Виконання 

інвестиційних проектів в 

рамках здійснення 

заходів щодо соціально - 

економічного розвитку 
територій (включаючи 

співфінансування) 

Капітальні видатки 

(придбання 

майданчиків для 

дозвілля) 

211 100    

0117363 Виконання 

інвестиційних проектів в 

рамках здійснення 

заходів щодо соціально - 

економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування 

Реконструкція 

покрівлі із заміною 

скатного даху  

дошкільного 

навчального закладу 

№ 4 "Веселка" за 

адресою: пров. 

Бульварний 8А в 

м.Корюківка 

Чернігівської області. 

1 523 322    

0117363 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 

301 640    

0117367 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 

8 104 400    

0617361 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 

2 269 820,90    

0617363 Виконання 

інвестиційних проектів в 

рамках здійснення 

заходів щодо соціально - 

Реконструкція  

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст 

№ 1 з енергоефективними 

заходами та створенням 

нового освітнього простору 

605 000    
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економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

 

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 

 

0617363 Виконання 

інвестиційних проектів в 

рамках здійснення 

заходів щодо соціально - 

економічного розвитку 

територій (включаючи 

співфінансування) 

 

Капітальні видатки 30 000    

 УСЬОГО  18 333 724 ,90    

 

6. Міжбюджетні відносини 

                                                                                                                    Таблиця 6 

Індикативні прогнозні показники міжбюджетних трансфертів міському бюджету з 

державного бюджету на 2019 - 2022 роки  
                                                                                                                                        ( грн) 

Назва показника 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Реверсна 3 304 300 6 433 900 7 515 400 8 919 300 

Субвенції 47 455 300 40 167 200 41 871 800 44 664 400 

Пріоритетом державної політики на середньострокову перспективу в частині 

регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих 

бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та 

ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні. 

Упродовж 2021 та 2022 років передбачається здійснити: 

 підтримку стійкого економічного та соціального розвитку регіону з 

урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів; 

  узгодження пріоритетів та дій органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення зв'язків між територіями;  

 удосконалення програмно-цільового методу бюджетування на рівні 

місцевих бюджетів, механізму розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів з 

урахуванням критеріїв повноти надання гарантованих соціальних послуг та 

наближення їх до безпосереднього споживача;  

  продовження та завершення процесу об’єднання територіальних громад, 

забезпечення достатнім фінансовим ресурсом місцевих бюджетів цих громад, 

розвиток інфраструктури.  



грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 121751300 121451300 300000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 79350000 79350000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 79350000 79350000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 3641000 3641000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 2400000 2400000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1220000 1220000

130301000 Рентна плата за користування надрами 21000 21000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7870300 7870300 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 920300 920300

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

3850000 3850000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3100000 3100000

18000000 Місцеві податки 30590000 30590000 0 0
18010000 Податок на майно 17800000 17800000 0 0

18050000 Єдиний податок 12790000 12790000
19000000 Інші податки та збори 300000 0 300000 0

19010000 Екологічний податок 300000 0 300000 0

20000000 Неподаткові надходження 6620000 1370000 5250000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30000 30000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 30000 30000

22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1340000 1340000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870000 870000 0 0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних і фізичних осіб 20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 650000 650000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно 200000 200000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 450000 450000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 450000 450000

22090000 Державне мито 20000 20000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5250000 5250000

Додаток   1

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення  тридцять  першої  сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  17 грудня 2019 року                                    

"Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-31/ VII

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 40000 0 40000 40000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 40000 40000 40000

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 40000 40000 40000

50000000 Цільові фонди 25000 0 25000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 25000 0 25000

Разом 128436300 122821300 5615000 40000
40000000 Офіційні трансферти 42896300.00 42896300.00 0 0
41000000 Від органів державного управління 42896300 42896300 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 40319300 40319300

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 37052900 37052900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 3266400 3266400

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1698300 1698300

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

1698300 1698300

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 878700 878700 0 0

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

225700 225700

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

653000.00 653000.00

ВСЬОГО 171332600.00 165717600.00 5615000 40000

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

ФІНАНСУВАННЯ

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 0 -3757800 3757800 3757800
208000 0 -3757800 3757800 3757800

208400 0 -3757800 3757800 3757800

600000 0 -3757800 3757800 3757800
602000 0 -3757800 3757800 3757800

602400 0 -3757800 3757800 3757800

0 -3757800 3757800 3757800

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік

до рішення тридцять першої сесії                                       
Корюківської міської ради                                                   

сьомого скликання   від  17  грудня 2019 року                                          
                      "Про міський бюджет на 2020  рік"                                          

                          № 1-31/ VII

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

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

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



Додаток   3

     видатків Корюківського міського бюджету на 2020 рік
(грн)

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

0100000 82329350 74744350 31003650 4862550 7385000 5036000 3230000 1806000 290000 0 3230000 87365350.00
0110000 82329350 74744350 31003650 4862550 7385000 5036000 3230000 1806000 290000 0 3230000 87365350.00

Х 0100 Х Державне управління 19329800 19329800 13763000 352300 0 0 0 0 0 0 0 19329800

0110150 0150 0111 17807400 17807400 12791600 352300 17807400

0110160 0160 0111 1192400 1192400 971400 1192400

0110180 0180 0133 330000 330000 330000
Х 1000 Х 16180970 16180970 9900950 2000790 0 1121000 10000 1111000 0 0 10000 17301970

0111010 1010 0910 16180970 16180970 9900950 2000790 1121000 10000 1111000 10000 17301970
Х 2000 Х 4126400 4126400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4126400

0112010 2010 0731 3114300 3114300 3114300

0112111 2111 0726 789000 789000 789000

0112144 2144 0763 202100 202100 202100

0112152 2152 0763 21000 21000 21000

Х 3000 Х 10268560 10268560 7313700 306460 0 870000 500000 370000 290000 0 500000 11138560

0113133 3133 1040 732800 732800 414700 100100 732800

0113192 3192 1030 120000 120000 120000

0113241 3241 1090 9015760 9015760 6899000 206360 870000 500000 370000 290000 500000 9885760

0113242 3242 1090 400000 400000 400000

Х 4000 Х 16800 16800 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 16800

0114060 4060 0828 16800 16800 11000 16800

Х 6000 Х 14345000 7060000 0 2203000 7285000 440000 440000 0 0 0 440000 14785000

0116011 6011 6020 200000 200000 200000

0116013 6013 0620 380000 380000 60000 60000 60000 440000

0116020 6020 0620 7285000 7285000 7285000

0116030 6030 0620 6480000 6480000 2203000 380000 380000 380000 6860000

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Централізовані заходи з лікування на цукровий та 
нецукровий діабет

видатки розвиткувидатки 
розвитку

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Освіта

Корюківська міська рада (апарат)

          з    них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

видатки 
споживання усього усього

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

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

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

            з   них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Баготопрофільна стаціонарна медична допомога населення

Разом

до рішення тридцять першої  сесії  Корюківської міської ради                                                   
                                  сьомого скликання   від  17  грудня 2019 року   

"Про міський бюджет на 2020  рік"   № 1-31/ VII

оплата праці

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   

Культура і мистецтво

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

Інші заходи та заклади молодіжної політики

РОЗПОДІЛ



Х 7000 Х 10866520 10766520 0 0 100000 2305000 2280000 25000 0 0 2280000 13171520

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 240000 240000 240000 240000

0117321 7321 0443 40000 40000 40000 40000

0117350 7350 0443 400000 400000 400000 400000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117461 7461 0456 10338000 10338000 1560000 1560000 1560000 11898000

0117650 7650 0490 100000 100000 20000 20000 20000 120000

0117660 7660 0490 20000 20000 20000 20000

0117680 7680 0490 7520 7520 7520

0117691 7691 0490 25000 25000 25000

0117693 7693 0490 22000 22000 22000

Х 8000 Х 418300 218300 15000 0 0 300000 0 300000 0 0 0 718300

0118110 8110 0320 200000 200000 200000

0118130 8130 0320 18300 18300 15000 18300

0118340 8340 0540 300000 300000 300000

0118700 8700 0133 200000 200000

6777000 6777000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6777000
0119110 9110 0180 6433900 6433900 6433900

0119770 9770 0180 343100 343100 343100

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха

Будівництво освітніх установ та закладів

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Економічна діяльність

Здійснення заходів із землеустрою

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

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї

Резервний фонд

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони



0600000 79585450 79585450 53110600 6484750 0 4336800 567800 3769000 0 0 567800 83922250

0610000 79585450 79585450 53110600 6484750 0 4336800 567800 3769000 0 0 567800 83922250

Х 1000 Х 70446100 70446100 47780600 5797100 0 4225800 517800 3708000 0 0 517800 74671900

0611010 1010 0910 2524180 2524180 1600000 192510 120000 120000 2644180

0611020 1020 0921 55405520 55405520 37604400 4894540 4023800 517800 3506000 517800 59429320

0611090 1090 0960 2864770 2864770 1820000 248420 1000 1000 2865770

0611100 1100 0960 4309020 4309020 3080000 287370 80000 80000 4389020

0611150 1150 0990 675640 675640 519000 26640 675640

0611161 1161 0990 4386970 4386970 3157200 147620 1000 1000 4387970

0611162 1162 0990 280000 280000 280000

Х 3000 Х 256000 256000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256000

0613140 3140 1040 256000 256000 256000

Х 4000 Х 7172350 7172350 4330000 687650 0 61000 0 61000 0 0 0 7233350

0614030 4030 0824 1616740 1616740 980000 164340 14000 14000 1630740

0614040 4040 0824 840350 840350 500000 44950 12000 12000 852350

0614060 4060 0828 4285260 4285260 2850000 478360 35000 35000 4320260

0614082 4082 0829 430000 430000 430000

Х 5000 Х 1711000 1711000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1711000

0615011 5011 0810 227500 227500 227500

0615012 5012 0810 72500 72500 72500

0615031 5031 0810 1411000 1411000 1000000 1411000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 50000 50000

0617321 7321 0443 50000 50000 50000 50000

161914800.00 154329800.00 84114250 11347300 7385000 9372800.00 3797800.00 5575000 290000 0 3797800.00 171287600.00

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

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

Культура і мистецтво

Забезпечення діяльності бібліотек

Фізична культура і спорт

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)).

Надання дошкільної освіти

Будівництво освітніх установ та закладів 

Економічна діяльність

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

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

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Надання спеціалізованої освітимистецькими школами 

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради



Додаток   4

(грн)

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 45000 90500 0 -45500 -45500 45000 45000

0118800 8800 Кредитування 45000 45500 0 90500 0 -45500 0 -45500 45000 0 0 45000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
45000 45500 90500 45000 45500 90500

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-45500 -45500

0 -45500 -45500

Всього 45000 90500 -45500 -45500 45000 45000

Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

разом разом загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 
фонд 

загальний 
фонд разом 

КРЕДИТУВАННЯ

до рішення тридцять першої ї сесії                         
Корюківської міської ради сьомого скликання               від  17 

грудня 2019 року    "Про міський бюджет на 2020 рік"                                 
                  № 1-31/VII

 Корюківського міського бюджету в 2020 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

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 



грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 121751300 121451300 300000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 79350000 79350000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 79350000 79350000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 3641000 3641000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 2400000 2400000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1220000 1220000

130301000 Рентна плата за користування надрами 21000 21000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7870300 7870300 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 920300 920300

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

3850000 3850000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3100000 3100000

18000000 Місцеві податки 30590000 30590000 0 0
18010000 Податок на майно 17800000 17800000 0 0

18050000 Єдиний податок 12790000 12790000
19000000 Інші податки та збори 300000 0 300000 0

19010000 Екологічний податок 300000 0 300000 0

20000000 Неподаткові надходження 6620000 1370000 5250000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30000 30000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 30000 30000

22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1340000 1340000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870000 870000 0 0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних і фізичних осіб 20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 650000 650000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно 200000 200000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 450000 450000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 450000 450000

22090000 Державне мито 20000 20000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5250000 5250000

Додаток   1

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення  тридцять  першої  сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  17 грудня 2019 року                                    

"Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-31/ VII

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 40000 0 40000 40000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 40000 40000 40000

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 40000 40000 40000

50000000 Цільові фонди 25000 0 25000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 25000 0 25000

Разом 128436300 122821300 5615000 40000
40000000 Офіційні трансферти 42896300.00 42896300.00 0 0
41000000 Від органів державного управління 42896300 42896300 0 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 40167200 40167200

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 37052900 37052900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 3114300 3114300

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1698300 1698300

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

1698300 1698300

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1030800 1030800 0 0

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

225700 225700

41051500
Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

152100 152100

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

653000.00 653000.00

ВСЬОГО 171332600.00 165717600.00 5615000 40000

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

ФІНАНСУВАННЯ

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 0 -3757800 3757800 3757800
208000 0 -3757800 3757800 3757800

208400 0 -3757800 3757800 3757800

600000 0 -3757800 3757800 3757800
602000 0 -3757800 3757800 3757800

602400 0 -3757800 3757800 3757800

0 -3757800 3757800 3757800

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

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

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік

до рішення тридцять першої сесії                                       
Корюківської міської ради                                                   

сьомого скликання   від  17  грудня 2019 року                                          
                      "Про міський бюджет на 2020  рік"                                          

                          № 1-31/ VII

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

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

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



Додаток   3

    

(грн)

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

0100000 82329350 74744350 31003650 4862550 7385000 5036000 3230000 1806000 290000 0 3230000 87365350.00
0110000 82329350 74744350 31003650 4862550 7385000 5036000 3230000 1806000 290000 0 3230000 87365350.00

Х 0100 Х Державне управління 19329800 19329800 13763000 352300 0 0 0 0 0 0 0 19329800

0110150 0150 0111 17807400 17807400 12791600 352300 17807400

0110160 0160 0111 1192400 1192400 971400 1192400

0110180 0180 0133 330000 330000 330000
Х 1000 Х 16180970 16180970 9900950 2000790 0 1121000 10000 1111000 0 0 10000 17301970

0111010 1010 0910 16180970 16180970 9900950 2000790 1121000 10000 1111000 10000 17301970
Х 2000 Х 4126400 4126400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4126400

0112010 2010 0731 3114300 3114300 3114300

0112111 2111 0726 789000 789000 789000

0112144 2144 0763 202100 202100 202100

0112152 2152 0763 21000 21000 21000

Х 3000 Х 10268560 10268560 7313700 306460 0 870000 500000 370000 290000 0 500000 11138560

0113133 3133 1040 732800 732800 414700 100100 732800

0113192 3192 1030 120000 120000 120000

0113241 3241 1090 9015760 9015760 6899000 206360 870000 500000 370000 290000 500000 9885760

0113242 3242 1090 400000 400000 400000

Х 4000 Х 16800 16800 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 16800

0114060 4060 0828 16800 16800 11000 16800

Х 6000 Х 14345000 7060000 0 2203000 7285000 440000 440000 0 0 0 440000 14785000

0116011 6011 6020 200000 200000 200000

0116013 6013 0620 380000 380000 60000 60000 60000 440000

0116020 6020 0620 7285000 7285000 7285000

0116030 6030 0620 6480000 6480000 2203000 380000 380000 380000 6860000

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

 видатків Корюківського міського бюджету на 2020 рік
РОЗПОДІЛ

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного 
господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

Централізовані заходи з лікування на цукровий та 
нецукровий діабет

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

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

видатки 
споживання усього усього

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

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

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

            з   них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Разом

до рішеннятридцять першої  сесії  Корюківської міської ради                                                   
                                 сьомого скликання   від  17  грудня 2019 року   

"Про міський бюджет на 2020  рік"                                                                                                     
                                      № 1-31/ VII

оплата праці

Спеціальний фонд
          з    них

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   

Баготопрофільна стаціонарна медична допомога населення

Культура і мистецтво

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

Інші заходи та заклади молодіжної політики



Х 7000 Х 10866520 10766520 0 0 100000 2305000 2280000 25000 0 0 2280000 13171520

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 240000 240000 240000 240000

0117321 7321 0443 40000 40000 40000 40000

0117350 7350 0443 400000 400000 400000 400000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117461 7461 0456 10338000 10338000 1560000 1560000 1560000 11898000

0117650 7650 0490 100000 100000 20000 20000 20000 120000

0117660 7660 0490 20000 20000 20000 20000

0117680 7680 0490 7520 7520 7520

0117691 7691 0490 25000 25000 25000

0117693 7693 0490 22000 22000 22000

Х 8000 Х 418300 218300 15000 0 0 300000 0 300000 0 0 0 718300

0118110 8110 0320 200000 200000 200000

0118130 8130 0320 18300 18300 15000 18300

0118340 8340 0540 300000 300000 300000

0118700 8700 0133 200000 200000

6777000 6777000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6777000
0119110 9110 0180 6433900 6433900 6433900

0119770 9770 0180 343100 343100 343100

Міжбюджетні трансферти

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха

Інші субвенції з місцевого бюджету

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Економічна діяльність

Будівництво освітніх установ та закладів

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

Здійснення заходів із землеустрою

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
чи права на неї

Реверсна дотація

Резервний фонд

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

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



0600000 79585450 79585450 53110600 6484750 0 4336800 567800 3769000 0 0 567800 83922250

0610000 79585450 79585450 53110600 6484750 0 4336800 567800 3769000 0 0 567800 83922250

Х 1000 Х 70446100 70446100 47780600 5797100 0 4225800 517800 3708000 0 0 517800 74671900

0611010 1010 0910 2524180 2524180 1600000 192510 120000 120000 2644180

0611020 1020 0921 55405520 55405520 37604400 4894540 4023800 517800 3506000 517800 59429320

0611090 1090 0960 2864770 2864770 1820000 248420 1000 1000 2865770

0611100 1100 0960 4309020 4309020 3080000 287370 80000 80000 4389020

0611150 1150 0990 675640 675640 519000 26640 675640

0611161 1161 0990 4386970 4386970 3157200 147620 1000 1000 4387970

0611162 1162 0990 280000 280000 280000

Х 3000 Х 256000 256000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256000

0613140 3140 1040 256000 256000 256000

Х 4000 Х 7172350 7172350 4330000 687650 0 61000 0 61000 0 0 0 7233350

0614030 4030 0824 1616740 1616740 980000 164340 14000 14000 1630740

0614040 4040 0824 840350 840350 500000 44950 12000 12000 852350

0614060 4060 0828 4285260 4285260 2850000 478360 35000 35000 4320260

0614082 4082 0829 430000 430000 430000

Х 5000 Х 1711000 1711000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1711000

0615011 5011 0810 227500 227500 227500

0615012 5012 0810 72500 72500 72500

0615031 5031 0810 1411000 1411000 1000000 1411000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 50000 50000

0617321 7321 0443 50000 50000 50000 50000

161914800.00 154329800.00 84114250 11347300 7385000 9372800.00 3797800.00 5575000 290000 0 3797800.00 171287600.00

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Надання спеціалізованої освітимистецькими школами 

Забезпечення діяльності бібліотек

Фізична культура і спорт

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)).

Культура і мистецтво

Надання дошкільної освіти

Будівництво освітніх установ та закладів 

Економічна діяльність

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

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

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 
міської ради



Додаток   4

(грн)

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 45000 90500 0 -45500 -45500 45000 45000

0118800 8800 Кредитування 45000 45500 0 90500 0 -45500 0 -45500 45000 0 0 45000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
45000 45500 90500 45000 45500 90500

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-45500 -45500

0 -45500 -45500

Всього 45000 90500 -45500 -45500 45000 45000

Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

разом разом загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 
фонд 

загальний 
фонд разом 

КРЕДИТУВАННЯ

до рішення тридцять першої ї сесії                         
Корюківської міської ради сьомого скликання               від  17 

грудня 2019 року    "Про міський бюджет на 2020 рік"                                 
                  № 1-31/VII

 Корюківського міського бюджету в 2020 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

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 



Додаток   5

(грн)

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

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

бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджету  на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з  місцевого 
бюджету на 

здійснення переданих 
видатків у сфері 

охорони здоров’я за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Реверсна дотація Інші субвенції

41040200 41051200 41051500 0119110 0119770

Державний бюджет 0 6433900 6433900

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області 225700 152100 377800 0

25309200000
Корюківський районний 

бюджет 0 343100 343100

25507000000
Корюківський міський 

бюджет 1698300 0 0

ВСЬОГО: 1698300 225700 152100 377800 6433900 343100 6777000
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Трансферти з інших місцевих бюджетів

Дотація на:

Трансферти іншим бюджетам
Субвенції

Усього

Субвенції

Усього

Код

Найменування бюджету - 
одержувача/ надавача 

трансферту

найменування трансферту

загальний фонд

Дотація

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

    на 2020 рік

найменування трансфетру

загальний фонд



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 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 3230000

0111010 1010 0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки 10000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення Капітальні видатки 500000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
 каналізаційного господарства Капітальні видатки 60000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 380000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства Реконструкція вуличного освітлення 2020 190000 190000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

ПКД на реконструкцію приміщення для екстренної 
швидкої допомоги 2020 50000 50000

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів ПКД на реконструкцію даху ДНЗ № 4 "Веселка" 2020 40000 40000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 400000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктуриза 
рахунок коштів місцевого бюджету Капітальні видатки 1560000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 20000

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 20000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 567800

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами)). 517800

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів ПКД на будівництво котельні 50000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 3797800 Х
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 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2020 році
РОЗПОДІЛ



РОЗПОДІЛ

у 2020 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 34901220 32115720 2785500 2440000

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 80000 80000

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 200000 200000

0112010 2010 0731
Баготопрофільна стаціонарна медична 
допомога населення

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 3114300 3114300

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 789000 789000

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет жителів Корюківської міської 
територіальної громади на 2020 рік"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 202100 202100

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 21000 21000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 
Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 732800 732800

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 120000 120000

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 390000 390000

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

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 2020 - 
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 200000 200000

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 440000 380000 60000 60000

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 7285000 7285000

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 6560000 6180000 380000 380000

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 100000 100000

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 400000 400000 400000

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

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

«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 11898000 10338000 1560000 1560000

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 120000 100000 20000 20000

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 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 20000 20000 20000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020 рік

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 7520 7520

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 22000 22000

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 200000 200000

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 300000 300000

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 90500 45000 45500

РАЗОМ 34901220 32115720 2785500 2440000

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

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

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

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до  рішення тридцять першої   сесії Корюківської міської ради сьомого скликання                 від  
17  грудня 2019 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                               
                                                  "Про міський бюджет на 2020 рік"                                                                                                                         
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Спеціальний фонд



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 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 3230000

0111010 1010 0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки 10000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення Капітальні видатки 500000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
 каналізаційного господарства Капітальні видатки 60000

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 380000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства Реконструкція вуличного освітлення 2020 190000 190000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

ПКД на реконструкцію приміщення для екстренної 
швидкої допомоги 2020 50000 50000

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів ПКД на реконструкцію даху ДНЗ № 4 "Веселка" 2020 40000 40000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 400000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктуриза 
рахунок коштів місцевого бюджету Капітальні видатки 1560000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 20000

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 20000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 567800

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами)). 517800

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів ПКД на будівництво котельні 50000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 3797800 Х

Секретар міської ради                                                                                                              С.ОЛІЙНИК

до рішення тридцять першої  сесії Корюківської міської ради               
сьомого скликання від  17  грудня  2019 року                                                             
   "Про міський бюджет на 2020 рік"                                                                                                                  

                                        № 1-31 / VII

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2020 році
РОЗПОДІЛ



РОЗПОДІЛ

у 2020 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 34901220 32115720 2785500 2440000

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 80000 80000

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 200000 200000

0112010 2010 0731
Баготопрофільна стаціонарна медична 
допомога населення

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 3114300 3114300

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 789000 789000

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет жителів Корюківської міської 
територіальної громади на 2020 рік"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 202100 202100

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 21000 21000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 
Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 732800 732800

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 120000 120000

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 390000 390000

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

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 2020 - 
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 200000 200000

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 440000 380000 60000 60000

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 7285000 7285000

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 6560000 6180000 380000 380000

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 100000 100000

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 400000 400000 400000

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

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

«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 11898000 10338000 1560000 1560000

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 120000 100000 20000 20000

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 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 20000 20000 20000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020 рік

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 7520 7520

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 22000 22000

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 200000 200000

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 300000 300000

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 90500 45000 45500

РАЗОМ 34901220 32115720 2785500 2440000

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

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

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

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до  рішення тридцять першої   сесії Корюківської міської ради сьомого скликання                 від  
17  грудня 2019 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                               
                                                  "Про міський бюджет на 2020 рік"                                                                                                                         

                                                             № 1-31 /VII

Спеціальний фонд



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17  грудня 2019 року                    м. Корюківка                                     №  2-31/VIІ 

 

Про затвердження мережі 

розпорядників і одержувачів коштів 

місцевого бюджету  Корюківської  

міської ради на 2020 рік 

 

Відповідно до законодавства України та згідно з п 4. наказу Міністерства 

фінансів України від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів», керуючись  ст.26 Закону 

України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Затвердити  мережу  розпорядників і одержувачів коштів місцевого 

 бюджету Корюківської міської ради на 2020 рік згідно  додатку   № 1 . 
 

 

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 

 
  



Додаток 1 

                                                                                                                                  до рішення тридцять першої сесії 

                                                                                                                                  Корюківської міської ради сьомого скликання 

                                                                                                                                                                      «Про затвердження мережі  розпорядників і  

                                                                                                                                                                             одержувачів коштів місцевого бюджету 

Корюківської міської ради  на 2020 рік»   

від  17.12.2019 р. №  2-31/VI 

 

Мережа  розпорядників і одержувачів коштів місцевого 

бюджету Корюківської міської ради на 2020 рік 

№ 

п\п 

КПКВК Код 

одержувача 

за ЄРРОБК 

Ідентифікаційний 

код одержувача 

за ЄДРПОУ 

Повне найменування 

установи 

Рівень 

одержувача 

коштів 

1 0110150 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

2 0110160 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

3 0110180 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

 

4 0111010 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

5 0111010 033973 24555234 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад 

№1»Дельфін» художньо-
естетичного напрямку 

Корюківської міської ради 

3 

6 0111010 033955 21406663 Корюківський дошкільний 

навчальний заклад  №4 
«Веселка» еколого-

натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради 

3 

7 0112010 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

8 0112010 033515 02006320 КНП «Корюківська ЦРЛ» 9 

9 0112111 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

10 0112111 094479 40377781 КНП «Корюківський 

ЦПМСД» КРР 
9 

11 0112144 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

12 0112152 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

13 0112152 033515 02006320 КНП «Корюківська ЦРЛ» 9 

14 0113192 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

15 0113192 035799 22823956 Корюківська районна 

організація ветеранів 
9 

16 0113241 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

17 0113241 095338 42716873 ЦНСП Корюківської міської 

ради 
3 

18 0113242 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

19 0114060 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

20 0116011 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

21 0116011 116492 42999216 Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

«Затишний Дім-Корюківка» 

9 

22 0116011 126875 42967865 Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

«Затишок-02» 

9 

23 0116011 165143 42922426 Об’єднання співвласників 9 



 

Секретар  міської  ради                                                                      С.ОЛІЙНИК 

багатоквартирного будинку 

«М.Р.І.Я.» 

24 0116011 133061 43002746 Об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку 

«Добробут-Корюківка» 

9 

25 0116013 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

26 0116020 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

27 0116020 035887 05523621 Корюківська житлово-

експлуатаційна контора 
9 

28 0116020 003460 31161238 Комунальне підприємство 

«Убідьське» Корюківської 

міської ради 

9 

 

29 0116020 017172 41766296 Комунальне підприємство 
«Благоустрій»  Корюківської 

міської ради 

9 

 

 

30 0116020 035991 35606756 Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради 

9 

31 0116030 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

32 0117130 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

33 0117310 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

34 0117321 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

35 0117321 033973 24555234 Корюківський дошкільний 
навчальний заклад  №4 

«Веселка» еколого-

натуралістичного напрямку 
Корюківської міської ради 

3 

36 0117350 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

37 0117412 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

38 0117461 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

39 0117650 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

40 0117660 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

41 0117680 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

42 0117691 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

43 0117693 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

44 0118110 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

45 0118130 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

46 0118340 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

47 0118700 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

48 0118831 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

49 0118832 033454 04061760 Корюківська міська  рада 1 

50 0118831 022725 24843476 Чернігівський обласний фонд 
підтримки індивідуального 

житлового будівництва на 

селі 

9 

51 0119110 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 

52 0119770 033454 04061760 Корюківська міська рада 1 



      
 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня  2019 року                     м. Корюківка    № 3-31/VII 
 

Про внесення змін до рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання 

«Про План (Програму) соціально – економічного  

та культурного розвитку Корюківської міської  

територіальної громади на 2019-2020 роки»   
 

 

 Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 13 грудня              

2019 року № 483, 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 рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про План (Програму) соціально – 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2019-2020 роки», а саме затвердити План (Програму) соціально – 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2019-2020 роки у 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 

рішенням  двадцятої   сесії  

Корюківської   міської ради   

сьомого скликання    

від 20 грудня 2018 р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План (Програма)  

соціально – економічного  

та культурного розвитку 

Корюківської міської 

територіальної громади  

  на  2019-2020 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      
 

 

 

 

З М І С Т 
 Вступ 3 

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

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади 

4 

1.1. Коротка характеристика громади 4 

2. Аналіз соціально-економічного і культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади 

5 

3. 
 

Основні проблеми та пріоритетні напрями соціально – економічного 

розвитку (SWOT-аналіз) 

7 

4.  Створення умов для стабільного соціально – економічного розвитку 

громади 

20 

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

році 

20 

4.2. Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та 

середнього підприємництва 

21 

5.  Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади 22 

6.  Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та 

ефективності використання бюджетних коштів 

23 

7.  Реалізація політики у галузі будівництва та земельних відносин 24 

8. Розвиток житлово – комунального господарства та інфраструктури 24 

9. Забезпечення підвищення якості та доступності освіти, медичного 

обслуговування, соціального захисту населення,спорту та культури 

27 

10.  Розвиток сільськогосподарських підприємств та 

сільськогосподарського виробництва 

32 

11.  Транспорт і зв’язок 33 

12.  Забезпечення доступності та якості адміністративних послуг 33 

13.  Модернізація інфраструктури міста та сільських населених пунктів 34 

14.  Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки 

життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки 

35 

15.  
 

 

16. 

 

16.1.     

Механізм реалізації Плану (Програми) та її організаційне та 

фінансове забезпечення 

Додатки 

Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної 

сфери, заходів, які будуть фінансуватись з міського бюджету та 

інших джерел, включених у План (Програму) соціально – 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2019- 2020 роки 

35 
 

 

  

  
36 



      
 

 

 

 

 

                                        



      
 

 

 

 

                                                          В С Т У П 

План (Програма) соціально - економічного  та культурного  розвитку 

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

розроблений відповідно до вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові 

програми», відповідно наказу Мінрегіон від 30.03.2016 року №75 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально – економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади».  

План спрямовано на досягнення стратегічних цілей: 

- Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року 

№385; 

- Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року 

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

року ); 

- Стратегічний план розвитку Корюківської об’єднаної територіальної 

громади до 2025 року. 

План соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської  територіальної громади на 2019-2020 роки є комплексною системою 

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

соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає 

комплекс конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, 

культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних 

показників. Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість 

забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню 

бюджету громади та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну 

сферу для створення повноцінного життєвого середовища з дотриманням 

державних соціальних стандартів та гарантій.  

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та 

удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 

ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та 

інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної 

та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та 

внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади,  доступності 

широкого спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення. 

План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, 

поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного 

розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх 

та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи 

економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її 

реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального 

розвитку на 2019-2020 роки.   



      
 

 

 

 

Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту 

населення. 

План є основою для формування та раціонального використання фінансових 

ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного 

розвитку Корюківської міської ради на 2019-2020 роки. 

 

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Плану затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради. 
 

 

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

1.1. Коротка характеристика громади  

Корюківська  територіальна громада  почала функціонувати з 01 січня 

2017 року. 06 листопада 2019 року  до Корюківсої міської об’єднаної 

територіальної громади приєдналися територіальні громади сіл Бешківка, 

Домашлин, Луковець Домашлинської сільської ради, сіл Верхолісся, 

Олександрівка, Піски Олександрівської сільської ради, сіл Бурківка, Савинки 

Савинківської сільської ради Корюківського району Чернігівської області 

(рішенням двадцять дев'ятої позачергової сесії сьомого скликання Корюківської 

міської ради «Про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної 

громади» від 06 листопада 2019 року). З 06 листопада 2019 року до складу 

громади входять:  

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

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

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

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

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

Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка, Бешківка, 

Домашлин, Луковець, Верхолісся, Олександрівка, Піски, Бурківка, Савинки. 

Загалом Корюківська громада нараховує 48 населених пунктів – 1 місто і 

47 сіл. Корюківська ОТГ займає площу 795,199 кв. км, що складає 55,8% 

території Корюківського району. Чисельність населення громади – 18563 

мешканців (72,9% мешканців району). Частка міського населення  становить 

66,9%, сільського – 33,1% від його загальної чисельності. Щільність населення 

– 23 чол./ кв. км. 

Адміністративний центр громади – місто Корюківка, розташоване в 

північній частині Чернігівської області у верхів’ї р. Бреч (ліва притока Снову). 

Площа міста – 15 км². Чисельність населення –  12425 тис. чол. Відстань до 

обласного центру: залізницею – 237 км, автомобільним шляхом – 99 км. 

Координати міста: 51° 46' 22'' пн. ш.; 32° 16' 23'' сх. д. Висота над рівнем 

моря — 133 м.  



      
 

 

 

 

Корюківська територіальна громада знаходиться на півночі України в 

межах Чернігівського Полісся і охоплює центральну та південну частину 

Корюківського району. Межує із Сосницьким, Менським та Сновським 

районами Чернігівської області. Територія громади розташована на 

Придніпровській низовині. Поверхня більшої частини – низовинна плоска 

зандрова рівнинна; східної – хвиляста і горбисто-хвиляста моренно-зандрова 

рівнинна. Поширені прохідні долини, блюдця, западини, у східній частині є 

карстові форми рельєфу.  

Клімат територіальної громади помірно-континентальний із м’якою 

зимою і теплим, іноді – жарким літом. Середньорічна температура повітря 

+6,1ºС. Середня температура повітря липня становить + 19,2 ºС, січня  –6,9ºС. 

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

Територія характеризується достатнім зволоженням. Середньорічна кількість 

опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період — 439 мм. Період із 

температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового покриву – 23-

25 см. Територія належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони. 

Площа водного дзеркала річок, озер, ставків громади складає 560,5244 га. 

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

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

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

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

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

ресурсами. Основними видами корисних копалин громади є поклади глини, 

піску та торфу. 

Площа лісів громади становить 35331,6014 га. Зона мішаних лісів 

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

липа, осика, вільха. Природно-заповідний фонд представлено рядом заказників 

загальнодержавного та місцевого значення, пам’ятками природи та 

заповідними урочищами. Тут переважають листяні породи дерев і чагарники. У 

лісах збереглися унікальні вікові дерева – велети-дуби, окремі з яких мають вік 

понад 300 років. 

 

2. Аналіз соціально-економічного  і культурного розвитку   

 громади   

 

Основним завданням міської ради в 2019 році було наповнювання 

міського  бюджету коштами, необхідними для виконання програмних завдань, а 

саме: 

- Економічний розвиток громади спрямований на високий рівень 

зайнятості та наповнюваність бюджету; 

- Підвищення якості комунальних послуг та сталий екологічний 

розвиток; 

- Сучасна соціальна сфера та підвищення якості життя; 

- Інфраструктурний розвиток; 

- Формування спроможної місцевої громади. 



      
 

 

 

 

За підсумками 11 місяців 2019 року до  Корюківського міського бюджету 

надійшло всього доходів  165869,0  тис. грн., в т.ч. власні доходи -112580,4 тис. 

грн., 53288,6 тис. грн. – трансферти з Державного та інших бюджетів. За 11 

місяців 2019 року власні доходи міського бюджету зросли до аналогічного 

періоду 2018 року на 15,6 млн.грн. (на 10,4%). Таке зростання в основному 

обумовлене збільшенням надходжень ПДФО, місцевих податків і зборів, 

власних надходжень бюджетних установ.  

Найбільш питому вагу у власних надходженнях об’єднаної 

територіальної громади займає податок на доходи фізичних осіб (56,2%). За 11 

місяців поточного року надійшло 63307,5 тис. грн.. Найбільшими платниками 

ПДФО є ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП», ДП «Корюківське лісове 

господарство», РКСЛП «Корюківкаліс», Відділ, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, Корюківська ЦРЛ, ТОВ «ПГ «Бреч» тощо. 

Місцевих податків і зборів надійшло 25395,3 тис. грн., що становить 

109,6% до уточнених річних призначень на звітний період. Найбільшу питому 

вагу у надходженнях місцевих податків і зборів займає плата за землю 12 941,6 

тис.грн. (50,9%), єдиний податок – 11043,4 тис.грн. (43,5%). В порівнянні з 

аналогічним періодом 2018 року місцевих податків і зборів на дійшло на 3,7 

млн.грн. більше. Це відбулось переважно за рахунок надання земельних 

ділянок в оренду, перегляд ставок плати за землю, надходження земельного 

податку за лісові землі. 

  

         Вищезазначені доходи міського бюджету за 2019 рік дали можливість 

значно покращити соціальну інфраструктуру ОТГ. Продовжується робота по 

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

створення нового освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, 

Чернігівської області, з виділенням черговості: І черга – зовнішнє утеплення; ІІ 

черга – заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей  в сумі  біля 24,0 млн. грн., 

також в 2019 році проведені відкриті торги на проведення реконструкції ІІІ 

черги – внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з улаштуванням 

ІТП  в Корюківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на загальну суму  43 190, 00 тис.грн. з 

них кошти ДФРР. 

 

 В 2019 році розпочата робота по будівництву амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. Бородавка, в селі Наумівка  

на загальну суму 6318,499 тис. грн.  

Проведена робота по поточному ремонту підвідного каналізаційного 

колектора до КНС по вул. Вокзальна в м. Корюківка – 199,00 тис. грн. 

Проведена робота з реконструкції мережі водопостачання по вул. Вокзальна в 

м. Корюківка на суму майже 600,00 тис. грн. та закуплені труби та муфти – 

199,997 тис. грн. 

В 2019 році розпочата робота по будівництву мультифункціонального 

майданчика для занять ігровими видами спорту на території Корюківської ЗОШ 

І-ІІІ с. №1 по вул. Шевченка,54 м. Корюківка на суму 1468,315 тис. грн. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-002711-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-002711-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-14-002711-a


      
 

 

 

 

Придбано шкільний автобус з урахуванням потреб дітей з обмеженою 

здатністю до пересування в сумі біля 1800,000 тис. грн. 

Проводиться капітальний ремонт нежитлового приміщення 

розташованого за адресою вул. Вокзальна, 8А, м. Корюківка (під молодіжний 

центр) в сумі 870,10 тис. грн.; 

 

          Проведено відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення 

вул. Першотравнева в с. Петрова Слобода, вул. Партизанська в с. Наумівка, вул. 

8-го Березня в м. Корюківка -356,46 тис. грн., а також проведений поточний 

ремонт системи вуличного освітлення по 2-му провулку Перемоги в м. 

Корюківка,                 с.Буда, вул. Шевченка в м. Корюківка -172,71 тис. грн. 

Придбано комплект відеоспостереження на загальну суму – 150,00 тис. 

грн.; 

На протязі 2019 року проводилась робота по  забезпеченню благоустрою 

міста ті сільських населених пунктів (прибирання міста та населених пунктів, 

утримання парків, скверів, кладовищ, ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз 

сміття, спилювання аварійних дерев та інші види  робіт, встановлення огорож 

біля кладовищ, благоустрій колодязів, висаджування квітів та декоративних 

дерев та інш.). 

Проводився поточний ремонт тротуарної доріжки біля пам’ятного знаку 

«Воїнам АТО» в місті Корюківка -17,00 тис. грн.   

Проведена робота по спилюванню аварійних дерев на території громади 

на загальну суму в 178,00 тис. грн.; 

 На поліпшення технічного стану та благоустрій водойм на території 

Корюківської міської ради. Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану річок, очищення від дерев 

витрачено 176,13 тис. грн.;  

 Протягом року з міського бюджету використано на капітальний ремонт, 

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

Проведено грейдерування доріг по ОТГ в сумі біля 2,7 млн.грн. 

Відремонтовано  майже 75 тис.м2 доріг. 

Асфальтування прибудинкових територій біля 950,00 тис. грн. 

Поточний ремонт залізобетонного мосту,на перехресті вул. Лісова та вул. 

Довженка в с. Хотіївка - 196,17 тис.грн., також проведено поточний ремонт 

мосту по вул. Туніка в с. Рейментарівка - 81,75 тис.грн.; 

Проведено капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка від буд.42 до 

буд.56 (з правої сторони)в м. Корюківка – 288,25 тис. грн.; 

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

на вивезення снігу з площі) витрачено біля сімсот тисяч гривень. 

В місті здійснюється  автобусне перевезення пасажирів. Перевізнику  з  

міського бюджету надається дотація на покриття різниці між ціною квитка та 

тарифом на перевезення одного пасажира в сумі 190,00 тис. грн. 

Комунальні підприємства міської ради - Корюківська ЖЕК, КП 

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

забезпечили підтримання  життєдіяльності території в сферах своєї  діяльності. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-24-000380-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-24-000380-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-24-000380-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-24-000292-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-23-000823-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-23-000823-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-10-000994-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-10-000994-b


      
 

 

 

 

Міська рада  тісно  співпрацювала  з підприємствами інших форм власності з 

надання  інших комунальних послуг.  

Комунальним підприємствам Корюківської міської ради надавались 

дотації з міського бюджету з метою забезпечення  їх стабільної  діяльності.  

          Комунальному підприємству «Благоустрій» придбано трактор ХТЗ з 

відвалом  на суму – 1440,00 тис.грн.- кошти субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад, за кошти субвенції проведено капітальний ремонт вул..Шевченка 

П5+52-ПК9+24 в м. Корюківка на загальну суму 2958,70 тис. грн.; 

         Для Корюківської житлово – експлуатаційної контори придбано сміттєвоз 

з навісним обладнанням  на суму 2946,30 тис. грн.; 

 

         Проведена реконструкція покрівлі із заміною скатного даху дошкільного 

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

Корюківка на загальну суму 1476,45 тис. грн. (1233,00 тис. грн. кошти субвенції 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій та 243,45 тис.грн. кошти міського бюджету); 

        На території громади закуплене та встановлене  обладнання для 

влаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) в сумі 

307,50 тис. грн.; 

Спрямовання власних коштів міського бюджету на утримання охорони 

здоров’я у 2019 році в сумі 8424,200 тис. грн.(Корюківській ЦРЛ – 7794,200 

тис.грн., ЦПМСД – 630,000 тис. грн.).  

 

1. Основні проблеми та пріоритетні напрями 

соціально – економічного розвитку 

 

До основних чинників, що гальмують  соціально – економічний розвиток   

територіальної громади належать: 

-  брак  власних коштів підприємств для здійснення  інвестування в 

розвиток; 

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

- незадовільний стан житлово-комунального господарства 

(зношеність  мереж теплопостачання та частково водопровідно-каналізаційного 

господарства,); 

- забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами ; 

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

навантаження  найнятих громадян на одне вільне робоче  місце, що дає  

можливість для відкриття та створення  нових  фізичних  та юридичних осіб у 

сферах виробничої діяльності: 

- залишається низьким рівень фінансування медичної галузі та 

недостатнє кадрове забезпечення  кваліфікованими медичними працівниками); 

- недостатній  рівень  гуманітарних послуг, необхідність 

продовження роботи щодо подальшого проведення  матеріально – технічного 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-20-001985-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-20-001985-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-20-001985-c


      
 

 

 

 

забезпечення  та проведення ремонту міських  дошкільних навчальних закладів, 

надання матеріальної допомоги загальноосвітнім закладам, культури і спорту; 

- незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських 

перевезеннях. 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних 

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

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2019-2020 роки. 

 

SWOT-аналіз 

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

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

слабких (W – weaknesses) сторін проекту, можливостей (O – opportunities), що 

відкриваються при його реалізації, та небезпек (T – threats), пов'язаних з його 

здійсненням. 

 

SWOT-аналіз Корюківської громади 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі громади 

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 

6. Розвинена електромережа 

7. Досвідчені активні працівники в 

органах управління, бюджетній 

сфері 

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень  

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

10. Наявність туристично-

готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців робітничих 

та вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

5. Незадоволеність мешканців якістю 

послуг територіальних 

представництв центральних органів 

виконавчої влади 

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування 

7. Слабка система інформування 

населення  

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

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


      
 

 

 

 

розвитку 

11. Посилене фінансування 

гуманітарної та соціальної сфери 

з місцевого бюджету 

10. Забруднення природних ресурсів, 

нераціональне використання земель 

11. Неоптимізована мережа закладів 

культури 

12. Застаріла матеріально-технічна база 

освітніх та культурних закладів 

Можливості Загрози 

1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

2. Зростання популярності 

сільського, зеленого туризму 

3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у необробленому 

вигляді 

6. Продовження євроінтеграційних 

процесів та реформ в Україні 

7. Діяльність в Україні проектів 

міжнародної допомоги з 

підтримки територіальної 

громади 

8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 

10. Прогресивні норми закону «Про 

освіту» 

11. Збільшення державних видатків 

на гуманітарну та соціальну 

сфери 

12. Медична реформа 

1. Активізація військового конфлікту 

на сході України 

2. Нестабільна економічна ситуація в 

країні, інфляційні процеси 

3. Непрогнозованість зовнішніх 

ринків, доступу до ринку ЄАЕС 

4. Недосконалість законодавства у 

сфері децентралізації  

5. Урядова стратегія реформування 

лісового господарства на період до 

2022 року 

6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

7. Відтік кваліфікованих кадрів 

8. Корупція  

9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про освіту» 

10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та соціальною 

сферами 

11. Погіршення медичних послуг в 

сільській місцевості внаслідок 

медичної реформи 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ  



      
 

 

 

 

SWOT-матриця Корюківської громади 

 

Сильні сторони  Можливості 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

 1. Зростання попиту на 

продовольство на 

світовому ринку, зокрема 

органічні продукти 

   

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

 2. Зростання популярності 

сільського, зеленого 

туризму 

   

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі територіальній громаді 
 

3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

   

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

 4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

   

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 

 5. Мораторій на експорт лісо- 

та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

   

6. Розвинена електромережа 

 

6. Продовження 

євроінтеграційних процесів 

та реформ в Україні 

   

7. Досвідчені активні працівники 

в органах управління, 

бюджетній сфері 
 

7. Діяльність в Україні 

проектів міжнародної 

допомоги з підтримки 

територіальної громади 

   

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень 

 8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

   

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

 9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових 

районних центрів 

   

10. Наявність туристично-  10. Прогресивні норми закону 



      
 

 

 

 

 

  

готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

розвитку 

«Про освіту» 

   

11. Посилене фінансування 

гуманітарної та соціальної 

сфери з місцевого бюджету 

 
11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

   

 
 

Медична реформа 

 



      
 

 

 

 

Слабкі сторони  Можливості 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

 1. Зростання попиту на 

продовольство на світовому 

ринку, зокрема органічні 

продукти 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців 

робітничих та 

вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

 2. Зростання популярності 

сільського, зеленого туризму 

   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

 3. Розвиток енергоощадних 

технологій 

   

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

 4. Зацікавленість інвесторів у 

механізмі енергосервісних 

контрактів 

   

5. Незадоволеність мешканців 

якістю послуг територіальних 

представництв центральних 

органів виконавчої влади 

 5. Мораторій на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у 

необробленому вигляді 

   

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого 

самоврядування 

 6. Продовження 

євроінтеграційних процесів та 

реформ в Україні 

   

7. Слабка система інформування 

населення   

7. Діяльність в Україні проектів 

міжнародної допомоги з 

підтримки територіальної  

громади 

   

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 

 8. Бюджетна підтримка 

територіальної громади 

   

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 
 

9. Новий адміністративно-

територіальний устрій з 

визначенням нових районних 

центрів 



      
 

 

 

 

 

  

   

10. Забруднення природних 

ресурсів, нераціональне 

використання земель 

 

10. Прогресивні норми закону 

«Про освіту» 

   

11. Неоптимізована мережа 

закладів культури 

 11. Збільшення державних 

видатків на гуманітарну та 

соціальну сфери 

   

12. Застаріла матеріально-технічна 

база  освітніх та культурних 

закладів  

 

12. Медична реформа 

 

 



      
 

 

 

 

Сильні сторони  Загрози 

1. Розвинута лісова промисловість 

(лісозаготівельна, 

деревообробна, целюлозно-

паперова, біоенергетика, дари 

лісу) 

 1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Придатні для органічного 

землеробства земельні ресурси 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, 

інфляційні процеси 

   

3. Працюючі очисні споруди в 

центрі територіальної громади  

3. Непрогнозованість 

зовнішніх ринків, доступу 

до ринку ЄАЕС 

   

4. Ефективна система безпеки в 

територіальній громаді 

 4. Недосконалість 

законодавства у сфері 

децентралізації  

   

5. Задовільний стан дорожнього 

покриття 
 

5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 

2022 року 

   

6. Розвинена електромережа 

 

6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

   

7. Досвідчені активні працівники 

в органах управління, 

бюджетній сфері 

 7. Відтік кваліфікованих 

кадрів 

   

8. Відкритість органів влади, 

залученість громадськості до 

процесу прийняття рішень 

 
8. Корупція 

   

9. Оптимізована мережа освітніх 

закладів з високоякісними 

послугами 

 

9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

   

10. Наявність туристично-

готельного комплексу з 

перспективами подальшого 

 10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та 

соціальною сферами 



      
 

 

 

 

 

  

розвитку 

   

11. Посилене фінансування 

гуманітарної та соціальної 

сфери з місцевого бюджету 
 

11. Погіршення медичних 

послуг в сільській 

місцевості внаслідок 

медичної реформи 

   

 
 

12. Зневіра громадян внаслідок 

згортання реформ 



      
 

 

 

 

Слабкі сторони  Загрози 

1. Віддалене географічне 

розташування, на кордоні з 

Російською Федерацією 

 
1. Активізація військового 

конфлікту на сході України 

   

2. Низькокваліфіковані кадри, 

недостатність фахівців 

робітничих та 

вузькоспеціалізованих 

спеціальностей 

 2. Нестабільна економічна 

ситуація в країні, 

інфляційні процеси 

   

3. Відсутність сучасних форм 

управління (е-врядування, 

енергоменеджмент, надання 

адміністративних послуг) 

 3. Непрогнозованість 

зовнішніх ринків, доступу 

до ринку ЄАЕС 

   

4. Низький рівень активності, 

інерційність населення 

 4. Недосконалість 

законодавства у сфері 

децентралізації  

   

5. Незадоволеність мешканців 

якістю послуг територіальних 

представництв центральних 

органів виконавчої влади 

 5. Урядова стратегія 

реформування лісового 

господарства на період до 

2022 року 

   

6. Недостатня взаємодія місцевих 

органів виконавчої влади з 

органами місцевого 

самоврядування 

 6. Ризик природних катастроф, 

обумовлених геологічними 

особливостями 

   

7. Слабка система інформування 

населення  
 

7. Відтік кваліфікованих 

кадрів 

   

8. Висока залежність бюджету від 

одного великого платника 
 

8. Корупція 

   

9. Застаріла мережа водо-, 

теплопостачання 

 9. Нерозроблені механізми 

впровадження закону «Про 

освіту» 

   

10. Забруднення природних 

ресурсів, нераціональне 

використання земель 

 10. Бюрократизація управління 

гуманітарною та 

соціальною сферами 



      
 

 

 

 

 

   

11. Неоптимізована мережа 

закладів культури 
 

11. Погіршення медичних 

послуг в сільській 

місцевості внаслідок 

медичної реформи 

   

12. Застаріла матеріально-технічна 

база освітніх та культурних 
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 Пріоритети розвитку 

 

1. Зовнішні можливості, які підтримують сильні сторони. 

В економічній сфері для громади актуальними є можливості, обумовлені 

зростанням попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема органічні 

продукти та зростанням популярності сільського, зеленого туризму: 

- з урахуванням наявності незадіяних земельних ділянок, придатних для 

органічного землеробства даний напрям може стати одним із стратегічних для 

громади; 

- наявність лісових ресурсів, туристично-готельного комплексу з 

перспективами подальшого розвитку та задовільна якість дорожнього покриття 

створюють передумови для популяризації туристичного напрямку економічної 

активності в громаді. 

Попри конфліктну природу мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів 

у необробленому вигляді продовження його дії для громади є сигналом для 

зосередження зусиль на розвитку виробництв з високою часткою доданої 

вартості у лісовій промисловості, яка становить основу локальної економіки. 

Діяльність проектів міжнародної допомоги, які сприяють становленню та 

розвитку територіальної громади в Україні має бути використана для підтримки 

та мотивування активних працівників в органах управління та бюджетній сфері 

громади. 

Передбачена державним бюджетом підтримка територіальних громад та 

прогресивні норми закону «Про освіту» створюють підґрунтя для збереження 

високої якості послуг, які надаються освітніми закладами громади. Збільшення 

державних видатків на гуманітарну та соціальну сфери та перехід до нового 

адміністративно-територіального устрою, що передбачатиме переформатування 

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

обумовлює важливість для громади роботи над отриманням статусу районного 

центру в новій архітектурі із забезпеченням високого рівня розвитку 

гуманітарної та соціальної сфери. 

2. Як існуючі можливості можуть зменшити слабкі сторони. 

У громаді варто зосередити зусилля на розвитку системи управління – 

впровадженні сучасних практик, інформуванні населення, підвищенні його 

активності. При подоланні цих слабких сторін в нагоді мають стати 

можливості, які пропонують проекти міжнародної допомоги, що надають 

підтримку громаді. 

В економічній сфері важливим є зменшення рівня бюджетної залежності 

від одного платника, що є можливим через диверсифікацію галузевої 

структури, перспективи для чого створюють зростання попиту на 

продовольство на світовому ринку, зокрема органічні продукти та популярності 

сільського, зеленого туризму. Мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у 

необробленому вигляді є також тим чинником, що дозволяє диверсифікувати 

економіку громади через розвиток виробництв з високою часткою доданої 

вартості у лісовій промисловості. 



      
 

 

 

 

Існуючі інфраструктурні проблеми, обумовлені, зокрема застарілістю 

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

культурних закладів доцільно вирішувати за рахунок ресурсів державного 

бюджету, що спрямовуються на гуманітарну і соціальну сфери та розвиток 

громад, а також за рахунок започаткування механізму енергосервісних 

контрактів. 

3. Як сильні сторони можуть обмежити вплив загроз. 

Суттєвими загрозами для громади є нестабільна економічна ситуація в 

країні, інфляційні процеси, а враховуючи експортоорієнтованість на ринок 

ЄАЕС флагмана місцевої економіки додатковим негативним чинником є 

непрогнозованість зовнішніх ринків країн цього угрупування. Подолання даних 

загроз є можливим за рахунок розвитку таких сильних сторін громади, як: 

розвинута лісова промисловість, придатні для органічного землеробства 

земельні ресурси, наявність туристично-готельного комплексу з перспективами 

подальшого розвитку. Основною метою соціально – економічного  та 

культурного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного 

зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі 

бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту та поліпшення життя населення. 

Основними пріоритетними напрямами соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-

2020 роки є: 

- досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов 

для розвитку підприємництва; 

- ефективне використання на території громади виробничих 

територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та 

середнього бізнесу; 

- залучення інвестиційних коштів для реалізації проектів соціально – 

економічного розвитку; 

- продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів 

та закладів культури; 

- покращення інфраструктури систем водозабезпечення та 

водовідведення, теплопостачання, благоустрою; 

- забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств для 

обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме благоустрою 

території, поточний ремонт доріг, обслуговування систем водопостачання та 

водовідведення, вуличного освітлення та ін. 
 

2. Створення умов для стабільного соціально – економічного 

розвитку громади 

 

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

роки 

 



      
 

 

 

 

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

на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на зайнятість населення, 

забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує 

та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету об’єднаної 

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

на підтримку ринкових реформ, зростанні обсягу роздрібного товарообігу 

підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного 

і місцевого виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку, захист 

прав споживачів, посилення контролю за  дотриманням вимог законодавства 

при здійсненні господарської діяльності, упорядкування розміщення торгових 

об’єктів, забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі 

побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі 

підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання 

створення нових приватних підприємств побутового обслуговування.    

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

середнього бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, збільшення 

кількості суб’єктів підприємницької діяльності на основі створення 

сприятливих умов для цього. 

В рамках реалізації Програми забезпечення малочисельних та віддалених 

сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки у 

зв’язку з налагодженням діяльності об’єднаної територіальної громади виникла 

необхідність в організації підтримки малого бізнесу в сфері забезпечення 

віддалених малочисельних населених пунктів виїзною торгівлею, в першу 

чергу товарами першої необхідності. 

Сприятливий клімат для розвитку бізнесу 

Підприємницька діяльність є основним джерелом надходжень до 

бюджету та благополуччя населення. Міська рада проводитиме політику 

стимулювання розвитку бізнесу та політику партнерства.   

 

Заходи: 

 Розвиток комунікації бізнесу та влади. Міська рада забезпечуватиме 

нові формати взаємодії з бізнесом, зокрема шляхом створення ради підприємців 

при міській раді та залучення фахівців всіх галузей реального сектору 

економіки до складу виконавчого комітету ради; 

 Промоція місцевого виробника. Міська рада працюватиме над 

просуванням товарів місцевого виробника за межами громади, займатиметься 

промоцією, стимулюватиме попит на місцеву продукцію. При бюджетних 

закупівлях міська рада орієнтуватиметься на максимальне залучення місцевих 

підприємців до електронних торгів; 

 Бізнес-партнерство. Міська рада сприятиме привабливості рівню 

місцевих тарифів, зборів та платежів. Виконавчий комітет прикладатиме 

максимум зусиль щодо спрощення взаємодії з бізнесом та в межах компетенції 

забезпечуватиме прозору діяльність контролюючих органів. 

Сучасна інфраструктура для бізнесу 



      
 

 

 

 

Інфраструктурна підтримка бізнесу є важливим інструментом місцевої 

влади у сприянні розвитку бізнесу. Значний потенціал громади у розвитку 

промисловості та сільського господарства має бути підкріпленим відповідною 

інфраструктурою. 

 

Заходи: 

 Розбудова промислових зон. Забезпечення наявних промислових зон 

відповідними комунікаціями згідно з планами території; 

 Забезпечення транспортної доступності. Першочергове будівництво 

доріг та інших комунікацій до місць виробництва. 

 Пристосованість інфраструктури громади до потреб бізнесу. 

Врахування специфіки роботи виробництв у плануванні діяльності 

комунальних служб громади (освітлення, вивезення сміття, громадський 

транспорт тощо). 

 

4.2.Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та 

середнього підприємництва через: 

 

- виважена податкова політика щодо встановлення  для суб’єктів 

підприємницької діяльності місцевих податків і зборів, гнучка система пільг з 

метою підняття конкурентної спроможності   суб’єктів; 

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

рекламі товарів, послуг, які  виробляються чи надаються  підприємствами  та 

підприємцями міста та інших населених  пунктів; 

-  сприяння в отриманні адміністративних послуг; 

- спонукання  суб’єктів   малого та середнього бізнесу  в здійсненні 

будівництва, промислового, комерційного   та іншого призначення; 

- створення та підтримка діяльності об’єктів інфраструктури 

підприємництва, надання допомоги; 

- нарощування обсягів виробництва промислових підприємств громади; 

- формування активного бізнесового середовища та громадської 

самосвідомості підприємців. 

 

5. Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади 

 

Залучення приватних інвестицій 

Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної 

діяльності громади для забезпечення сталого економічного зростання та 

покращення добробуту територіальної громади, розвиток інженерно – 

транспортної та соціальної інфраструктури, відновлення промислового 

потенціалу, поширення інформації про інвестиційні можливості громади серед 

міжнародних інвестиційних фондів та компаній для зростання соціально – 

економічного розвитку громади. 

Заходи: 



      
 

 

 

 

 Рівні можливості. Прозорість прийняття рішень міською радою. Міська 

рада сприятиме встановленню на території громади рівних умов діяльності та 

недопущенню дискримінації при визначенню розмірів місцевих податків та 

зборів. 

  Захист власності. Міська рада сприятиме захисту приватної власності та 

здійснюватиме заходи щодо роздержавлення комунального майна (будівлі, 

земля тощо), яке знаходиться в користування підприємств. 

 Просування території. Міська рада розробить детальний план залучення 

інвестицій та займатиметься промоцією території, висвітленню можливостей 

інвестування в громаду. 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення 

інвестицій для розвитку громади на 2019-2020 роки є: 

- забезпечення створення сприятливого інвестиційного клімату; 

- широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та 

зарубіжних інвесторів, коштів держави та досягнення за рахунок цього 

модернізації виробництва, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення 

інфраструктури соціальної сфери; 

- залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих 

об’єктів благоустрою 

- покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про 

потенційні можливості інвестування. 

 

             Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- забезпечення відкритості для бізнесу інформації про вільні земельні 

ділянки та приміщення на території громади для сприяння започаткуванню 

підприємницької діяльності; 

- визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та 

виготовлення проектно – кошторисної документації для залучення 

інвестиційних коштів та реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та 

капітального ремонту; 

- проведення організаційної роботи по залученню інвестиційних 

коштів; 

 

6. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та 

ефективності використання бюджетних коштів 

 

Наповнення місцевого бюджету 

З метою здійснення заходів щодо розвитку території міська рада 

працюватиме над наповнюваністю бюджету та детінізації економіки регіону. 

 

Заходи: 

 Адміністрування податків. Організація роботи по виконанню планових 

завдань по наповненню бюджету, виважений прорахований підхід до надання 



      
 

 

 

 

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

майно тощо; 

 Платіжна дисципліна. Міська рада організовуватиме ефективну 

претензійно-позовну роботу щодо підприємств та організацій які ухиляються 

від сплати податків та зборів; 

 Лобіювання міжбюджетних трансфертів. Міська рада працюватиме над 

залученням фінансування з інших бюджетів (державного, обласного) шляхом 

просування проектів тощо; 

 Грантове фінансування. Міська рада здійснюватиме заходи щодо 

залучення донорського фінансування. Прийматиме участь у відповідних 

проектах Державного фонду регіонального розвитку, а також у міжнародних 

донорських проектах. 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та 

виконання місцевого бюджету на 2019-2020 роки є: 

- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади; 

- забезпечення фінансової самодостатності територіальної громади; 

- проведення раціональної та ефективної податково – бюджетної 

політики; 

- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

- підвищення результативності бюджетних видатків; 

- підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого 

бюджету. 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до 

бюджету громади; 

- визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених  

програм; 

- забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних 

закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів; 

 

7. Реалізація політики у галузі будівництва та земельних відносин  

 

Розвиток земельних відносин, упровадження правових, організаційних, 

економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне 

використання земель, забезпечення особливого режиму використання земель 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного 

призначення, збільшення надходжень від плати за землю до бюджету ОТГ, 

підвищення ефективності оренди землі.    

 Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва та 

земельних відносин на 2019-2020 роки є: 

- створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову 

населених пунктів громади; 

- ефективне розпорядження землями громади; 

- оренда земельних ділянок; 



      
 

 

 

 

- організація ефективного використання земель; 

- охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 

 

Основні заходи, що плануються для їх вирішення: 

- забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних 

ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності 

або користування ними; 

- встановлення ставок орендної плати; 

- контроль за використанням та охороною земель комунальної форми 

власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та 

екологічного законодавства; 

- вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного 

земельного законодавства України на території міської ради, оперативне 

інформування про будь – які випадки порушення законодавства. 

 

         8. Розвиток житлово – комунального господарства та 

інфраструктури   

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово – 

комунального господарства та інфраструктури на 2019-2020 роки є: 

 

- поліпшення якості та розширення переліку житлово – комунальних 

послуг для населення громади; 

- поліпшення благоустрою території громади; 

- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 

- модернізація та розширення мережі зовнішнього освітлення на 

території громади; 

- поліпшення транспортного – експлуатаційного стану автомобільних 

доріг і мостів; 

- задоволення потреб населення автотранспортом загального 

користування та забезпечення населених пунктів громади регулярним 

автобусним сполученням; 

 

             Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері 

житлово – комунального господарства з залученням коштів з різних джерел: 

- реконструкція вуличного водогону по вул. Вокзальна в м. 

Корюківка; 

- реконструкція водогону в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області; 

-  забезпечення реконструкції  та ремонту доріг з твердим покриттям; 

-   продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за             

необхідністю  по місту та селам громади). 

- модернізація водогонів по місту та населених пунктів; 

- ремонт та модернізація систем теплопостачання; 



      
 

 

 

 

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм, притоки річки Бреч;  

- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

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

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

необхідності; 

- підтримання  майна міської комунальної власності в належному 

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

окремих програм); 

- забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів 

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

ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев 

та інші види  робіт); 

- утримання та обслуговування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання полігонів твердих  побутових відходів, 

вивіз та утилізація відходів, забезпечення  екологічно – безпечною зберігання 

та  захоронення відходів; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання 

з використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання 

з використанням енергоощадного обладнання в с. Олександрівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

  

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

виробничого призначення та соціальної сфери включених в План  соціально – 

економічного та культурного розвитку міської територіальної громади на 2019-

2020 роки (за рахунок  усіх джерел фінансування), який є додатком до цього 

Плану. 

 

Енергоефективність та енергонезалежність 

 

Зростання цін на енергоносії – тенденція вітчизняного та світового ринку. 

Міська рада з метою зниження залежності від світових цін на енергоносії 

впроваджують енергоефективні заходи, а також запроваджують альтернативну 

енергетику. 

Зменшення споживання енергоносіїв та ефективне використання 

місцевих енергоресурсів є раціональною відповіддю на сучасні виклики 

енергетичного ринку. 

           Підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики ОТГ 

шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання, залучення в 

енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та впровадження сучасних 

енергоефективних технологій і устаткування, підвищення енергонезалежності 

об’єктів за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому 

енергообладнанні, залучення відновлювальних енергоресурсів, модернізація 



      
 

 

 

 

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

впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні.  

Заходи: 

 Модернізація систем централізованого теплопостачання. Залучення 

інвестора в сферу теплогенерації міста Корюківка, заміна енерговитратного 

обладнання, здійснення заходів щодо переведення житлового фонду на 

індивідуальне опалення; 

 Енергоефективне освітлення. Здійснення модернізації вуличного 

освітлення шляхом заміни існуючих ламп ДРЛ на LED освітлення. Заміна 

застарілої мережі та автоматики. Будівництво нового освітлення виключно за 

технологією LED. 

 Місцеві ресурси. Максимальне залучення місцевих енергоносіїв (відходи 

деревини, торф) для забезпечення потреб громади.  

 Енергомодернізація закладів. Проведення утеплення закладів освіти, 

культури та інших комунальних установ. Міська рада зобов’язується 

відмовитись від енерговитратних капіталовкладень (закупівля застарілого 

обладнання, використання енергоємних приладів та машин); 

 

          Очікувані результати: 

- відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків; 

- збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та 

альтернативних видів палива; 

- модернізація конструкцій вікон та дверей; 

- спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження 

енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження 

у бюджетних установ; 

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд 

бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно – 

гігієнічних, інженерно – технічних та естетичних вимог до утримання 

будівель, споруд та прилеглих до них територій; 

- створення безпечних умов навчання та виховання дітей у дошкільних 

навчальних закладах; 

- зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних 

зупинках та інше.   

      

Поводження з відходами 

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

що відповідає всім нормам є міський полігон твердих побутових відходів.  

 

 

Заходи: 

 Збирання, обробка та знищення відходів. Міська рада запровадить 

систему збору відходів на сільських територіях та продовжить розвивати 

контейнерний збір сміття у місті. Буде запроваджено пілотний проект 

сортування відходів із залученням приватних інвесторів; 



      
 

 

 

 

 Полігони відходів. Міська рада боротиметься з стихійними 

сміттєзвалищами та підтримки у належному стані існуючих полігонів відходів; 

 Якісна інспекція по благоустрою. Міська рада в межах жорстко 

боротиметься з порушниками екологічного законодавства, благоустрою тощо. 

  

9. Забезпечення підвищення якості та доступності освіти, 

медичного обслуговування, соціального захисту населення, 

спорту та культури. 

 

Заходи: 

 Модернізація шкіл та дошкільних закладів. Продовження 

переоснащення загальноосвітніх закладів та садочків, особлива увага на 

вивченні інформатики та іноземних мов; 

 Особливі умови для особливих діток. Міська рада сприятиме навчанню 

та розвитку дітей з особливими потребами, створюватиме умови для їх 

соціальної реабілітації;  

 Безпека дітей. Найменші мешканці громади мають бути захищені від 

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

 Право на саморозвиток. Міська рада сприятиме дітям у саморозвитку та 

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

тощо. 

 Дитяче дозвілля. Міська рада разом з установами та організаціями 

забезпечуватиме якісне дозвілля для всіх вікових груп дітей. 

Основною метою заходів міської ради та її виконавчого комітету в 

соціальній та гуманітарній сферах є зменшення темпів скорочення населення 

шляхом підвищення якості життя. 

 

Громада дружня до дітей 

         Протягом 2019-2020 року буде продовжена робота, щодо впровадження на 

території Корюківської  ОТГ  ініціатив, які спрямовані на розвиток дитини. 

Зокрема продовжується  облашування  місць для дозвілля дитини, в дитячих 

закладах оновлюються ігрові кімнати, переоснащуються школи та дитячі 

садочки тощо. .Проводиться робота, щодо створення нового освітнього 

середовища громади на базі Корюківської ЗОШ №1, яка в перспективі стане 

основною школою ОТГ та надаватиме якісні освітні послуги для учнів 

Корюківської ОТГ. Метою даного проекту крім енергоефективних заходів є 

кардинальна зміна моделі надання освітніх послуг громади, концентрація 

ресурсів місцевого бюджету на забезпеченні якісного освітньго процесу у тому 

числі завдяки оптимізації кількісних характеристик.  

Завданням проекту є перетворення наявної загальноосвітньої школи на: 

-освітній простір де хочеться вчитися; 

-школа, де стимулюється творчість та креатив; 

-заклад де діти з різними можливостями мають рівні права; 

-автономний навчальний заклад з широкими повноваженнями; 



      
 

 

 

 

-місце, де комфортно навчатись та працювати; 

- спортивний простір тощо. 

Новий освітній простір Корюківської ОТГ - це школа лідерів. 

Закупля меблів, комп'ютерного обладнання, дидактичних засобів навчання, 

шкільні класні дошки, закупля спортивного інвентарю. 

 

Подальше сприяння розвитку галузі освіти шляхом: 

- збереження існуючої мережі навчально – виховних закладів Корюківської 

міської територіальної громади, а також визначення пріоритетних напрямів 

діяльності освітніх установ; 

 - забезпечення для населення об’єднаної територіальної громади 

державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та 

повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку, 

безоплатно повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;  

- удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, створення 

умов для продуктивної педагогічної діяльності; 

- розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримки творчо 

обдарованих дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самоорганізації 

особистості, створення банку даних про них; 

- всебічна підтримка загальноосвітніх навчальних закладів та ДНЗ щодо 

зміцнення їх матеріальної та навчально – методичної бази, забезпеченість 

мультимедійними та інтерактивними засобами, забезпечення спортивним 

інвентарем; 

- придбання меблів та  шкільних дошок для загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, 

збереження і зміцнення їхнього здоров’я; 

- організація якісного, збалансованого та дієтичного харчування; 

- забезпечення інформаційного супроводу навчального – виховного 

процесу; 

- виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх 

методик, альтернативних технологій, підвищення рівня фізкультурно – 

оздоровчої роботи закладів, оптимізація роботи з батьками, вдосконалення 

механізмів управління ДНЗ; 

- підтримка ДНЗ для вирішення проблем закладів; 

- забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів до місць 

навчання та в зворотному напрямку; 

- забезпечення участі учасників навчально – виховного процесу в нарадах, 

семінарах, інших заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів; 

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості; 

- впровадження системи інклюзивної освіти; 

- оновлення матеріально – технічної бази на основі сучасних технологій та 

енергозбереження; 



      
 

 

 

 

- зовнішнє утеплення фасадів ДНЗ та шкіл; 

- будівництво котельні на твердому паливі для ЗОШ №4 та ДНЗ 

«Дельфін». 

 

 

Культурна громада 

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

цінності та релігійні уподобання визначають вектор розвитку суспільства. 

 

Заходи: 

 Реструктуризація галузі культури. Міська рада здійснить заходи щодо 

реорганізації культури та створить умови для підвищення якості та збільшення 

різноманіття культурних послуг. При цьому фінансування галузі культури має 

відбуватися не за залишковим принципом; 

 Нові культурні заходи. Проведення фестивалів, ярмарків та цікавих 

зустрічей. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на 

відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь 

мешканців громади.  

 Осучаснення інфраструктури. Інвестиції у модернізацію закладів 

культури, покращення їхньої матеріальної бази. Особливу увагу міська рада 

приділятиме осучасненню бібліотек та будинків культури; 

 Інвестиції в інфраструктуру. Інвестиції у модернізацію закладів 

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

культурної спадщини. 

 

Подальше сприяння розвитку галузі культури, шляхом: 

- забезпечення стабільної роботи закладів культури та творчих колективів 

громади; 

- проведення культурно – масових заходів з відзначенням державних свят 

та визначених дат; 

- підтримка різноманітних творчих процесів у культурному просторі 

громади; 

- підвищення уваги до інтересів населення в процесі формування і 

представлення послуг у сфері культури; 

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

колективів; 

- налагодження інформаційного висвітлення діяльності закладів культури в 

місцевих засобах масової інформації та на офіційному інформаційному сайті 

громади; 

 

Подальше сприяння у розвитку спорту та молодіжної політики, 

шляхом: 

- сприяння веденню широкої пропаганди фізичної культури і спорту, 

як фактора зміцнення здоров’я та фізичного загартовування людини; 



      
 

 

 

 

- забезпечення активного розвитку фізичної культури та спорту, 

діяльності всіх складових фізкультурного руху в громаді; 

- забезпечення підготовки (проведення навчально – тренувальних 

зборів) та території громади; 

- залучення учнівської молоді до участі у змаганнях з різноманітних 

видів спорту; 

- розроблення молодіжних проектів; 

- створення необхідних умов для розвитку здібностей, талантів дітей, 

учнівської молоді, сприяння діяльності позашкільних навчально – виховних 

закладів; 

- подальше облаштування спортивних майданчиків на території 

навчальних закладів громади, за місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення; 

- облаштування велосипедних доріжок; 

- підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з 

особливими потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у 

заходах різних рівнів. 

     Корюківська громада дружня до молоді, а саме на початку 2020 року 

планується  відкриття молодіжного центру. 

 

  Реалізація завдань буде  здійснюватися на підставі окремих програм, а 

саме: 

- Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на 

період до 2020 року; 

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

2020 року; 

- Міська цільова програма з національно – патріотичного виховання на 

2018 – 2020 роки. 

 

 Забезпечення належного стану приміщень закладів, проведення їх 

ремонтів та утеплення, а саме: 

- проведення реконструкції Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з 

енергоефективними заходами та створенням нового освітнього простору по 

вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням черговості: 

ІІІ черга – внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з улаштуванням 

ІТП; 

- енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу №4 

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

-   реконструкція приміщень Корюківської гімназії ; 

- капітальний ремонт покрівлі Сядринського будинку культури та заміна 

віконних блоків; 

- реконструкція покрівлі із заміною скатного даху навчального закладу 

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

області. 

  



      
 

 

 

 

Соціальна спрямованість 

Корюківська міська рада сприяє добробуту та підвищенню життєвого 

рівня населення, охоплення соціальною підтримкою вразливих верств 

населення, таких як малозабезпечених сімей, сімей загиблих учасників бойових 

дій, сімей учасників бойових дій, дітей- інвалідів. 

 Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з 

раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, а 

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

дбатиме про формування мережі сучасних діагностичних центрів. 

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

кваліфікації. Громада сприяє в розбудові інститутів саморозвитку людей,  

повинні нарощуватись можливості для забезпечення благополуччя мешканців 

та їх сімей. Загалом відчуття благополуччя є суб’єктивним, але воно 

формується через соціальні взаємодії і різні засоби соціальної згуртованості та 

соціальної інтеграції, і саме це повинно бути в центрі уваги. Розширення участі 

молодих чоловіків і жінок у суспільному житті місцевих громад через 

механізми партисипативної демократії та шляхом підтримки різних 

молодіжних організацій і креативних активностей. Популяризація волонтерства 

серед молоді, особливо з метою запобігання соціальної ізоляції серед уразливих 

груп молоді. 

 Особливі умови для особливих діток. Міська рада сприятиме навчанню 

та розвитку дітей з особливими потребами, створюватиме умови для їх 

соціальної реабілітації;  

 Безпека дітей. Найменші мешканці громади мають бути захищені від 

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

 Право на саморозвиток. Міська рада сприятиме дітям у саморозвитку та 

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

тощо. 

 Дитяче дозвілля. Міська рада разом з установами та організаціями 

забезпечуватиме якісне дозвілля для всіх вікових груп дітей. 

 

Реалізація завдань буде  здійснюватися на підставі окремих програм, а 

саме: 

- Програма «Фінансової підтримка громадських організацій інвалідів, 

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

- «Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції 

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

-  «Програма соціального захисту окремих категорій населення на 2019-

2021 рік»; 

- Програма із забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених 

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

Громада рівних можливостей 

Конституцією України гарантовані рівні права всіх громадян, 

дискримінація за різними ознаками забороняється. Водночас перед молоддю та 

людьми поважного віку постає низка проблем, таких як проблеми 



      
 

 

 

 

працевлаштування та пенсійного забезпечення наслідком чого є невисокий 

рівень життя і обмежені можливості участі цих соціальних груп в суспільних 

процесах. 

 

Заходи: 

 Стимулювання зайнятості. Міська рада сприятиме підприємствам, які 

створюють робочі місця для молоді та людей передпенсійного віку; 

 Соціальна активність. Залучення молоді до суспільного життя громади 

через участь в заходах молодіжної ради інші механізми партисипативної 

демократії, стимулювання розвитку громадського руху тощо; 

 Гендерна рівність. Міська рада на локальному рівні гарантує чоловікам 

та жінкам однакові умови для реалізації своїх людських прав та однаковий 

потенціал для здійснення свого внеску у політичний, економічний, соціальний 

та культурний розвиток, а також рівні права на користування результатами 

цього розвитку. 

 

  Охорона здоров’я. 

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

людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає 

можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 

благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому головна мета програми 

підвищення ефективності та якість роботи галузі охорони здоров’я, формування 

системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на 

засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.    

Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з 

раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, а 

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

  Заходи: 

 Профілактика. Основна увага міської ради зосереджена на розвитку 

первинної та вторинної ланки медицини. Міська рада сприятиме у залученню 

молодих спеціалістів – сімейних лікарів;  

 Вчасна діагностика. Міська рада сприятиме у якісній діагностиці 

захворювань, зокрема плановим медичним обстеженням із застосуванням 

сучасного обладнання; 

 Здоровий спосіб життя. Забезпечення більш здорового способу життя у 

активній громаді шляхом широкого залучення мешканців до участі у 

спортивних та оздоровчих заходах. Це включає інвестиції в удосконалення 

спортивних споруд, підтримку спортивних об'єднань, а також розширення 

участі громадян у різноманітних спортивних заходах (відпочинок, спортивні 

клуби, масові заходи), а також заходи з популяризації здорового способу життя. 

       

 З метою покращення матеріальної бази Корюківської ЦРЛ, планується 

проведення  : 

 



      
 

 

 

 

- Реконструкція приміщень головного корпусу Корюківської 

центральної районної лікарні з заміною інженерних мереж (систем тепло-, 

водопостачання та водовідведення, енергопостачання по вул. Шевченка,101 м. 

Корюківка Чернігівської області; 

- Заміну вікон та дверей на енергоефективні (реконструкція) в 

головному корпусі Корюківської центральної районної лікарні по вул. 

Шевченка,101 м. Корюківка Чернігівської області; 

- Закупівля медичного обладнання для Корюківської ЦРЛ; 

- Закупівля житла для лікаря в с. Наумівка. 

 

10.  Розвиток сільськогосподарських підприємств 

та сільськогосподарського виробництва 

 

Об’єднання сільських територіальних громад навколо Корюківської 

міської ради зумовило необхідність проведення аналізу роботи 

агропромислового комплексу та врахування його показників  в роботі 

територіальної громади по наповненню міського бюджету. 

Протягом останніх років аграрна галузь демонструє поступовий 

стабільний розвиток. З метою забезпечення позитивних тенденцій розвитку, 

створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості, насичення 

продовольчого ринку якісною продукцією визначено наступні завдання: 

- сприяння розвитку великотоварного виробництва з використанням 

сучасних технологій; 

- сприяння створенню сімейних молочних кооперативів в сільській 

місцевості; 

- розвиток соціальної інфраструктури в сільських населених пунктах; 

- проведення інвентаризації сільськогосподарських землеволодінь та 

землекористування; 

- сприяння реалізації у повному обсязі прав власників земельних ділянок, 

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

відповідальності за дотриманням умов договорів оренди та їх державну 

реєстрацію; 

- забезпечення гнучкої податкової політики. 

 

 

11. Транспорт і зв’язок 

 

Функціонування об’єднаної громади зумовлює необхідність планування 

заходів із розвитку послуг з перевезення на приміських маршрутах та 

забезпечення належного стану їх обслуговування, посилення контролю за 

безпекою пасажирських перевезень. 

З метою повного, безпечного та якісного задоволення потреб населення 

громади в послугах міського та приміського автобусного транспорту визначено 

наступні завдання: 

- збереження міського автобусного маршруту; 



      
 

 

 

 

- відкриття нових маршрутів по громаді;  

- контроль за дотриманням пасажирськими перевізниками норм чинного 

законодавства та виконання договірних умов на перевезення. 

Також на території об’єднаної громади є необхідність в подальшому 

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

виникають наступні завдання: 

- подальша розбудова мережі Інтернет; 

- використання сучасних телекомунікаційних послуг та інформаційних 

технологій; 

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

громади. 

  

12. Забезпечення доступності   та якості 

адміністративних послуг 

 

Реалізація цього завдання дасть можливість населенню міста та сіл 

територіальної громади на своєчасний та  якісний розгляд заяв та завдань, 

пришвидшить можливість вчасного отримання пільг та субсидій гарантованих 

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

правоохоронних органах. 

Дасть можливість скоротити час і витрати суб’єктів  підприємницької 

діяльності на започаткування власної справи, отримання документів 

дозвільного  характеру та одержання адміністративних послуг. 

 

13. Модернізація інфраструктури населених пунктів громади. 

 

Головною проблемою на сьогодні залишається для міської ради та її 

виконавчого комітету модернізація інфраструктури міста та сільських 

населених пунктів, зокрема дорожньої, житлово-комунальної, транспортної, 

соціальної і таке інше. 

Головним завданням в цьому напрямку роботи міської ради та її 

виконкому є поліпшення інфраструктури, а саме: 

- реконструкція вуличного водогону по вул. Вокзальна, 

вул..Шевченка, вул..Франка в м. Корюківка; 

- реконструкція водогону в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області; 

- реконструкція водогону в с. Савинки Корюківського району 

Чернігівської області; 

-  забезпечення реконструкції  та ремонту доріг з твердим покриттям; 

- продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за             

необхідністю  по місту та селам громади). 

- модернізація водогонів по місту та населених пунктів; 

-  ремонт та модернізація систем теплопостачання; 

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою 

водойм, притоки річки Бреч;  



      
 

 

 

 

- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

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

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

необхідності; 

- підтримання  майна міської комунальної власності в належному 

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

окремих програм); 

- забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів 

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

ліквідація  стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев 

та інші види  робіт); 

-  утримання та обслуговування системи вуличного освітлення; 

- забезпечення утримання полігонів твердих  побутових відходів, 

вивіз та утилізація відходів, забезпечення  екологічно – безпечною зберігання 

та  захоронення відходів; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання 

з використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка; 

- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання 

з використанням енергоощадного обладнання в с. Олександрівка; 

 

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

виробничого призначення та соціальної сфери включених в План  соціально – 

економічного та культурного розвитку міської територіальної громади на 2019-

2020 роки (за рахунок  усіх джерел фінансування), який є додатком №1 до 

цього Плану. 

  

Очікувані  результати:   

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити  підвищення надійності 

функціонування житлово–комунального господарства, поліпшення якості 

обслуговування населення, розширення доступу до доброякісної питної води та 

в цілому підвищить конкурентоспроможність території. 

 

13.  Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки 

життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки  

на 2019-2020 роки є: 

 

- запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, 

забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 

- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 

природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів. 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 



      
 

 

 

 

- своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних 

робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків; 

- посилання пожежної безпеки в населених пунктах громади, 

утримання та поліпшення матеріально – технічного стану підрозділів пожежної 

охорони громади для виконання покладених на них завдань за призначенням; 

 

                                   15.  Механізм реалізації Плану та 

 її організаційне та фінансове забезпечення 

 

Організацію виконання Плану здійснює виконавчий комітет міської ради, 

виконавчий апарат міської ради та її виконкому спільно з комунальними 

підприємствами міської ради, представництвами центральних та місцевих  

органів державної  виконавчої  влади, районної та обласної рад. 

Спрямування інвестиційних потоків  у разі сфери економічної та 

соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних 

питань та виконання планових надходжень до бюджету громади. 

 Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та 

виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

Контроль за виконанням Плану (Програми) покласти на постійні комісії 

міської ради. 

                

  

  

   Секретар  міської ради       С.О.Олійник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

                                                                                           Додаток №1 до Плану (Програми) 

                                                                                                      соціально – економічного та 

                                                                                                      культурного розвитку 

                                                                                                      Корюківської міської 

                                                                                                      територіальної громади на 

                                                                                                      2019-2020 роки 

 

П Е Р Е Л І К 

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

будуть фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, включених  у  

План (Програму)  соціально-економічного  та культурного  розвитку  

Корюківської  міської  територіальної громади 

 на 2019-2020 роки 

                             тис.грн. 

 

№ 

п/

п 

 

Найменування об’єкту, робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Термін 

викона

ння 

(роки) Всього по 

об’єкту 

Державний 

бюджет 

Бюджет 

Корюків 

ської 

міської 

ради 

1 Реконструкція каналізаційної насосної 

станції та каналізаційного колектора по   

вул. Вокзальній, 8Б в м.Корюківка 

Чернігівської області (коригування) 

2527,474 1082,000 1445,474 2019-

2020 

2 Реконструкція вуличного водогону по      
вул. Вокзальна в м. Корюківка" (КП 

Корюківкаводоканал") 

600,000 0,000 600,000 2019 

3 

 

Капітальний ремонт вул. Шевченка  в 

м.Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 

7081,732 5458,700 1623,032 2019-

2020 

4 Капітальний ремонт вул. 

Червонохутірської в  м. Корюківка 

Чернігівської області 

3523,469 2431,194 1092,275 2019-

2020 

5 

 

Роботи пов’язані з поліпшенням 

технічного стану та благоустрій водойм на 

території Корюківської міської ради 

400,000 0,000 400,000 2019-

2020 

6 Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок, очищення русел від дерев(що 

потрапили до них внаслідок проходження 

весняних повеней) 

400,000 0,000 400,000 2019-

2020 



      
 

 

 

 

7 Капітальний ремонт  мосту по вул. Новій  

в   м. Корюківка  Чернігівської області 

2639,125 1820,996     818,129 2020 

8 Енергоефективна реновація дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» 

(утеплення фасаду, цоколю) м. Корюківка 

Чернігівська область 

4744,127 4269,714 474,413 2019-

2020 

9 Реконструкція  приміщень Корюківської 

гімназії з заміною віконних блоків та 

дверей  на енергозберігаючі  по вул. 

Бульварній,5 в м. Корюківка 

Чернігівської області 

1000,000 0,000 1000,000 2019-

2020 

10 

 

Капітальний ремонт водопостачання та 

водовідведення в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

5700,000 2280,000 3420,000 2019-

2020 

11 Капітальний ремонт покрівлі 

Сядринського будинку культури та заміна 

віконних блоків по вул. Генерала 

Білого,84 в с. Сядрине Корюківського 

району Чернігівської області 

678,937 603,499 75,438 2019-

2020 

12 Капітальний ремонт станції біоочистки 

(розчистка ставка –накопичувача стічних 

вод) в с. Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області 

350,000 0,000 350,000 2019-

2020 

  

13 

Проведення протиповеневих та 

культуртехнічних робіт на річці Сустра в 

с. Рейментарівка Корюківського району 

Чернігівської області 

270,500 243,450 27,050 2019-

2020 

  

14 

Заміна вікон та дверей на енергоефективні 

(реконструкція) в головному корпусі 

Корюківської центральної районної 

лікарні по вул. Шевченка,101  

м.Корюківка Чернігівської області 

2100,000 1680,000 420,000 2019-

2020 

  

15 

Реконструкції системи теплопостачання 

по вул. Бульварна, вул.. Шевченка від 

буд.74-76, вул.. Слов’янська м. Корюківка 

Чернігівської області   

400,000 0,000 400,000 2019-

2020 

  

16 

Капітальний ремонт асбестоцементної 

покрівлі  житлового будинку за адресою 

провулок Бульварний 5-а в м. Корюківка 

460,000 0,000 460,000 2019-

2020 



      
 

 

 

 

  

17 

 

 

Реконструкція адмінприміщення 

Корюківської ЖЕК під Центр надання 

адміністративних послуг по вул. 

Шевченка,87 м. Корюківка, Чернігівської 

області  

6000,000 2400,000 3600,000 2019-

2020 

 18 Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1 з енергоефективними заходами та 

створенням нового освітнього простору по 

вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, 

Чернігівської обл., з виділенням 

черговості: ІІІ черга – внутрішнє 

опорядження та заміна інженерних мереж 

з улаштуванням ІТП; 

43881,484 30000,000 13881,484 2019-

2020 

  

19 

Реконструкція покрівлі із заміною 

скатного даху дошкільного навчального 

закладу №4 «Веселка» за адресою:пров. 

Бульварний,8А м. Корюківка, 

Чернігівської області 

4256,870 1000,000 

 

3256,870 

 

2019-

2020 

  

20 

Поточний ремонт тротуарів по вул. 

Вокзальній в м. Корюківка Чернігівської 

області 

400,000 0,000 400,000 2019 

  

21 

Виготовлення ПКД та будівництво 

вуличного освітлення ПЛІ в с. Наумівка, 

с.Савинки Корюківського району 

Чернігівської області 

600,000 

 

0,000 600,000 2019-

2020 

  

22 

Реконструкція вуличного освітлення 

вул.8-го Березня, вул. Шкільна, вул. 

Бібліотечна, вул. Набережна, вул. 

Малинова,               пров. Мічуріна, вул. 

Свободи,                       вул. Партизанська, 

вул..Дудко, Г.Костюк в м. Корюківка 

Чернігівської області 

   500,000 100,000 400,000 2019-

2020 

  

23 

Виготовлення ПКД та будівництво 

артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

  5000,000 500,000 4500,000 2019-

2020 

  

24 

Реконструкція приміщень головного 

корпусу Корюківської центральної 

районної лікарні з заміною інженерних 

мереж (систем тепло-, водопостачання та 

водовідведення, енергопостачання по           

вул. Шевченка,101 м. Корюківка 

Чернігівської області 

   5883,100 4118,100 1765,000 2019-

2020 



      
 

 

 

 

  

25 

Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини (на 1-2 лікаря) по вул. 

Бородавка, с. Наумівка Корюківського 

району Чернігівської області - будівництво 

  7099,994   4419,450  2680,544 2019 

 26 Будівництво майданчиків для збору сміття 

на території Корюківської ОТГ 

    550,000      0,000    550,000  2019-  

2020 

 27 Поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові в Корюківській 

об’єднаній територіальній громаді 

 

    2000,000 0,000 2000,000 2019-

2020 

 28 Капітальний ремонт водогону по вул. 

Шевченка, вул.Франка в м. Корюківка 

Чернігівської області 

1000,000 0,000 1000,000 2019-

2020 

 29 Закупівля обладнання для облаштування 

місць для дозвілля (дитячих та 

спортивних майданчиків) 

500,000 0,000 500,000 2019-

2020 

 30 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Чернігівська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

4000,000 3720,000 280,000 2019-

2020 

 31 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Нова в м. Корюківка Чернігівської 

області 

1400,000 200,000 1200,000 2019-

2020 

32 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Дудка в м. Корюківка Чернігівської 

області 

6000,000 3000,000 3000,000 2019-

2020 

33 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Заводській в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігвської 

області 

1100,000 880,000 220,000 2019-

2020 

34 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Шевченка в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1500,000 1200,000 300,000 2019-

2020 

35 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Шевченка в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1500,000 1200,000 300,000 2019-

2020 

 36 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Стрільця в с. Наумівка 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1500,000 1200,000 300,000 2019-

2020 



      
 

 

 

 

37 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Польова в с. Воловики 

Корюківського району Чернігівської 

області 

1000,000 700,000 300,000 2019-

2020 

38 Будівництво під’їзної дороги до 

паркувально – розвантажувального 

майданчика за адресою пров. Дудка 2-б в        

м. Корюківка Чернігівської області 

1500,000 1440,000 60,000 2019-

2020 

39 Будівництво паркувально – 

розвантажувального майданчика за 

адресою пров.Дудка 2-б в м.Корюківка 

Чернігівської області 

1500,000 1440,000 60,000 2019-

2020 

40 Виготовлення ПКД та капітальний ремонт 

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

перехрестям 1-го Садового провулку, в            

м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019-

2020 

41 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Молодіжна в с. Бреч, Корюківського 

району, Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019-

2020 

42 Капітальний ремонт дороги по вул. 

Вокзальна в м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області 

3000,000 0,000 3000,000 2019-

2020 

43 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Слов’янська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019-

2020 

44 Капітальний ремонт дорожнього одягу по 

вул. Бульварна, буд.13, буд.14 в м. 

Корюківка Чернігівської області 

1500,000 0,000 1500,000 2019-

2020 

45 Капітальний ремонт тротуарів по                    

вул. Слов’янська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

600,000 0,000 600,000 2019-

2020 

46 Капітальний ремонт тротуарів по                     

вул.  Шевченка в м. Корюківка 

Чернігівської області 

1000,000 0,000 1000,000 2019-

2020 

47 Капітальний ремонт тротуарів по                   

вул. Передзаводська в м. Корюківка 

Чернігівської області 

500,000 0,000 500,000 2019-

2020 

48 Придбання транспортного засобу 

спеціального призначення (сміттєвоз) для 

Корюківської ЖЕК 

4000,000 3400,000 600,000 2019 



      
 

 

 

 

49 Придбання транспортного засобу 

спеціального призначення (ілососна 

машина) для КП «Корюківкаводоканал»  

2000,000 1800,000 200,000 2019-

2020 

50 

 

Реконструкція вуличного освітлення по 

вул. Довженка, вул. Молодіжна,                  

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

вул. Пушкіна в с. Сядрине Корюківського 

району Чернігівської області  

450,000 100,000 350,000 2019-

2020 

51 Будівництво вуличного освітлення по                

с. Петрова Слобода Корюківського району 

Чернігівської області 

450,000 100,000  350,000 2019-

2020 

52 Реновація Сядринської ЗОШ в с. Сядрине 

Корюківського району Чернігівської 

області 

5500,000 3000,000 2500,000 2020 

53 Ремонт приміщення по вул. Вокзальна, 8А 

з подальшим облаштуванням для занять з 

ТАЕКВОН ДО в м. Корюківка 

Чернігівської області 

200,000 0,000 200,000 2019 

54 Поточний ремонт покрівлі в нежитловій 

будівлі по вул. Шевченка, 73 в м. 

Корюківка, Чернігівської області 

200,000 0,000 200,000 2019 

55 Капітальний ремонт приміщення під 

молодіжний центр по вул. Вокзальна, 8А в 

м. Корюківка Чернігівської області 

1500,000 1000,000 500,000 2019-

2020 

56 Реконструкція міського будинку культури 

Корюківської міської ради Чернігівської 

області 

1300,000 300,000 1000,000 2019-

2020 

57 Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика в Корюківській 

ЗОШ №1 Чернігівської області 

1900,000 950,000 950,000  2019-

2020 

58 Облаштування зали Корюківської трагедії 

шляхом добудови до Корюківського 

історичного музею та реновація 

Корюківської школи мистецтв ім. 

О.С.Корнієвського Корюківської міської 

ради 

12554,000 8554,000 4000,00  2019-

2020 

59 Будівництво пішохідної доріжки в                      

с. Сядрине Корюківського району 

Чернігівської області (Бюджет участі) 

75,000 0,000 75,000 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 

61 Придбання транспортного засобу  

(RENAULT LODGY) для КЗ «Центр 

надання  соціальних послуг» Корюківської 

міської ради 

  450,000 0,000 450,000 2020 

62 Футбольний стадіон з облаштуванням 

трибун та роздягалень на території 

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 по вулиці 

Шевченка,116а, 

м.Корюківка,Чернігівської області - 

будівництво 

 6600,000 5940,000 660,000 2020 

63 Придбання комунальної техніки з 

відвалом 

(МТЗ) 

1200,000 1000,000 200,000 2020 

64 Будівництво котельні на твердому паливі 

для Корюківської ЗОШ №4 та ДНЗ 

«Дельфін» 

3000,000 0,000 3000,000 2020 

65 Реконструкція водопостачання та 

водовідведення в с. Савинки 

Корюківського району Чернігівської 

області 

 

 200,000 0,000 200,000 2020 

66 Виготовлення ПКД та будівництво 

артезіанської свердловини для питного 

водопостачання з використанням 

енергоощадного обладнання в с. 

Олександрівка Корюківського району 

Чернігівської області 

 5000,000 0,000 5000,000 2020 

67 Облаштування тепловим насосом 

приміщення ДНЗ «Веселка» 

 

 1000,000 0,000 1000,000 2020 

 ВСЬОГО ПО ПЛАНУ (ПРОГРАМІ) 

 

191825,812 104971,103 86854,709  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                                        

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                        м. Корюківка                             №  4-31/VII 

                                                 

Про внесення змін до   

міських Програм 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 13 

листопада 2019 року № 438 «Про внесення змін до Програми цивільного 

захисту населення Корюківської громади на 2018-2020 роки»,  від 03 грудня 

2019 року №466 «Про внесення змін до Програми підтримки дітей, батьки яких 

загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

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

Корюківської міської ради на 2019 - 2020 роки»,  № 467 «Про внесення змін до 

міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2019-2021 роки»,  №468 

«Про внесення змін до міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Корюківщини на період до 2020 року», від 13 грудня 2019 року № 486 «Про 

внесення змін до міських Програм», враховуючи рекомендації постійних 

комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, 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 цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про 

затвердження Програми цивільного захисту населення Корюківської громади 

на 2018-2020 роки», саме: 

1.1. Пункт 8 паспорту Програми викласти в такій редакції: «Загальний 

орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми 

2018 рік – 50,0 тис.грн., 2019 рік 250,0 тис.грн., 2020 рік – 300,0 тис.грн.».   



2. Внести зміни до Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або 

отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній 

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

на 2019 - 2020 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, а саме: 

       2.1.  У пункті 7 Паспорта Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми» цифри «27540 грн.» замінити цифрами 

«46155 грн.». 

2.2 Розділ V «Очікувані результати» викласти в новій редакції згідно з 

додатком 1 до даного рішення. 

  

3. Внести зміни до міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 

2019 -2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, а саме: 

         3.1. У  пункті 7 Паспорта міської Програми роботи з обдарованою молоддю 

на 2019 - 2021 роки «Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів за 

рахунок місцевих бюджетів, всього»  цифри «492 тис. грн.» замінити на «530 тис. 

грн.». 

        3.2. У абзаці 3 розділу ІІІ Програми «Обгрунтування шляхів та засобів 

розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання 

Програми» цифри «492, 0 тис. грн.» замінити на «530,0 тис. грн.». 

        3.3. У розділі VІ «Завдання і заходи з виконання міської Програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2019-2020 роки»: 

-   у пункті 4.1. «Призначення стипендій обдарованій молоді – переможцям 

мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, 

спортивних змагань обласних та Всеукраїнських рівнів»:  

-     заклади загальної середньої освіти, 2020 р. – цифри «30,0 тис. грн.» замінити 

на «40,0 тис. грн.» ; 2021 р. – цифри «30,0 тис. грн.» замінити на «40,0 тис. грн.»;  

-    заклади позашкільної освіти, 2020 р. – цифри «15,0 тис. грн.» замінити на 

«20,0 тис. грн.»; 2021 р. – цифри «15,0 тис. грн.» замінити на «20,0 тис. грн.», 

-   у пункті 5.2. «Виплата премій педагогічним працівникам, які підготували 

переможців мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів 

МАН, спортивних змагань обласних та Всеукраїнських рівнів»:  2020 р. – цифри  

«27,0 тис. грн.» замінити  на «31,0 тис. грн.» ; 2021 р. – цифри «27,0 тис. грн.» 

замінити на «31,0 тис. грн.». 

 

4. Внести зміни до міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Корюківщини на період до 2020 року, затвердженої рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року, а саме: 

       4.1. Паспорт Програми викласти в новій редакції згідно з додатком 2 до 

даного рішення. 

 



4.2. Викласти в новій редакції додаток 1 до Програми «Ресурсне 

забезпечення міської  Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Корюківщини на період до 2020 року»: 

 

«Ресурсне забезпечення міської Програми оздоровлення та відпочинку  

дітей Корюківщини на період до 2020 року 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування за 

роками, , тис грн. у т.ч. , тис грн. у 

т.ч. 

Обсяг 

фінансування, 

усього 

2017 2018 2019 2020  

Місцеві бюджети 413,4 644,4 697,3 542,38  2297,48 

Інші джерела 300,0 350,0 380,0 400,0  1430,0 

Усього 713,4 994,4 1077,3, 942, 38  3727,48 

» 

 

4.3. Викласти в новій редакції пункт 7 додатку 2 до Програми 

«Забезпечення  оздоровчими  та відпочинковими послугами дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки»: 

 
«7. Забезпечення  оздоровчими  та  відпочинковими  послугами  дітей,  які  потребують  

особливої  соціальної  уваги  та  підтримки 
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 забезпечення  підбору 

дітей на оздоровлення до 

Українського дитячого 

центру “Молода гвардія”, 

Міжнародного дитячого 

центру «Артек» 

2017-

2020 роки 

відділ освіти, 

культури,молоді та 

спорту,сектор у 

справах 

сім’ї,молоді,спорту 

райдержадміністрації

, служба у справах 

дітейрайдержадмініс

трації 

не 

потреб

ує 

фінанс

ування 

- - - -   

забезпечен

ня 

оздоровчи

ми 

послугами 

дітей, що 

потребуют

ь 

особливої 
уваги та 

підтримки 



 Придбання путівок до 

дитячих закладів 

оздоровлення  та 

відпочинку для дітей 

соціальних категорій 

2020 Відділ освіти, 

культури, молоді та 

спорту 

    

2
5
0
,4

8
 

  

» 

4.4. Доповнити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини 

на період до 2020 року додатком 3  «Придбання  путівок  до дитячих  закладів 

оздоровлення та відпочинку для дітей соціальних категорій в наступній 

редакції»:   

 

«Додаток 3 

до міської Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей Корюківщини на 

період до 2020 року 

 

«Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для 

дітей соціальних категорій у 2020 році 

 
1 Придбання путівок Орієнтовна вартість 

путівки, тис. грн.. 

Кількість Сума, тис. грн.. 

   7,0 30 210,00 

2. Підвіз дітей до місця 

відпочинку і назад 

1000 км. х 20,0  грн. х 2 = 40 000 грн. 40,00 

3.  Добові 

супроводжуючим 

60,0 грн. х2 х4 = 480 грн. 0, 48 

 Всього  250, 48 

» 

 

5. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 

грудня 2017 року «Про затвердження Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки», а саме:     

  5.1. У пункті 9 паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, всього» цифру 

«2845,0 тис.грн.» замінити на «5500,0 тис. грн.». 

5.2. Розділ 4 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій 

редакції: «Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого фонду охорони навколишнього середовища та коштів міського 

бюджету, загальна сума яких складає 5500,0 тис.грн.» 

5.3. Додаток до Програми викласти в новій редакції згідно з додатком 3 

до даного рішення. 

 

 6. Програму «Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-

2021 роки», затверджену рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 



сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм», викласти в новій редакції згідно з додатком 4 до даного рішення. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

 

Міський голова                                                          Р.АХМЕДОВ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення 31 сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№4-31/VII 

Розділ V. Очікувані результати 

 

Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову 

пільгу, а саме забезпечити харчуванням за бюджетні кошти учнів  закладів 

загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти з числа 

дітей, батьки яких  загинули та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої 

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

поліпшити морально-психологічний мікроклімат в їх сім`ях. 

Розрахункова потреба в коштах на покриття видатків харчування дітей, 

батьки яких  загинули та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі  

в антитерористичній операції ( операції об’єднаних сил), у  закладах освіти 

Корюківської міської ради на 2019-2020 роки: 

 

Діти, які відвідують  заклади дошкільної освіти: 

 

Категорії дітей Кількість 

дітей 

Кількість 

днів 

Потреба в коштах (грн.) 

2019 р  2020 р Всього  

Діти, батьки яких  

загинули та отримали 

інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в 

антитерористичній 

операції (операції 

об’єднаних сил) 

1 255 5610 6885 12495 

Всього:         1 255 5610 6885 12495 

 

Діти, які відвідують  заклади загальної середньої освіти:  

 

Категорії дітей Кількість 

дітей 

Кількість 

днів 

Потреба в коштах (грн.) 

2019 р  2020 р ВСЬОГО 

Діти, батьки яких  

загинули та отримали 

інвалідність внаслідок 

безпосередньої участі  в 

антитерористичній 

операції (операції 

об’єднаних сил) 

6 170 8160 25500 33 660 



Всього: 6 170 8160 25500 33 660 

Загальна потреба в коштах на забезпечення харчування дітей, батьки яких  

загинули та отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі  в 

антитерористичній операції  ( операції об’єднаних сил) складає   46155 грн. 

 

 

 

Секретер міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення 31 сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№4-31/VII 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

1. Назва: Програма оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини  на період 

до  2020 року. 

2. Підстава для розроблення: Закон України "Про оздоровлення та відпочинок 

дітей"  

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми  
Корюківська міська рада 

2.  

Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми  

План організації підготовки проектів актів, 

необхідних для забезпечення реалізації Закону 

України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", 

постанова Кабінету Міністрів України від 

14.04.97 N 323 "Про організаційне і фінансове 

забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в 

Україні" , обласна Програма оздоровлення та 

відпочинку дітей Чернігівської області на 2016-

2020 роки. 

3.  Розробник Програми  
Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

4.  
Співрозробники 

Програми  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківськоі міськоі ради, служба у справах 

дітей Корюківської РДА 

5.  
Відповідальний 

виконавець Програми  

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

6.  Учасники Програми  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківсьеої міської ради,  служба у справах 

дітей райдержадміністрації,  управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, міський  центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді,  КНП 

Корюківського ЦП МСД Корюківської  

Корюківської районної ради, управління 

Держпродспоживслужби в Корюківському 

районі, Корюківський  міськрайонний відділ 

державної установи «Чернігівський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», Корюківське 

відділення поліції Менського відділу поліції 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2008_09_04/T080375.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2008_09_04/T080375.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2008_09_04/T080375.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2008_09_04/T080375.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_04_20/KP970323.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_04_20/KP970323.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_04_20/KP970323.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_04_20/KP970323.html


ГУНП  України в Чернігівській області,  районна 

газета «Маяк» 

7.  Термін реалізації  2017 - 2020 роки  

8.  

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми  

 міський, кошти профспілок та інші залучені 

кошти 

9.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього  

    3727, 48 тис. грн. 

у тому числі:   

коштів місцевого 

бюджету  
      2297, 48   тис.грн. 

залучені кошти 

в тому числі,  

кошти профспілок та 

інші залучені кошти 

      1430,0 тис. грн. 

 

 

 

 

Секретер міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення 31 сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№4-31/VII 

 

 

Додаток до Програми 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання  

Виконавці 

1 Утримання пляжів 2018-2020 

роки 

 

Корюківська ЖЕК, КП 

«Благоустрій»,  залучені 

організації 

2 Забезпечення екологічно 

безпечного зберігання та 

захоронення відходів 

2018-2020 

роки 

 

 Корюківська ЖЕК,   

ТОВ «Будівельник» 

3 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання та 

перевезення відходів 

2018-2020 

роки 

 

Корюківська ЖЕК 

4 Придбання контейнерів для 

сміття (в т.ч. контейнерів для 

збирання ПЕТ пляшок та 

макулатури) 

2018-2020 

роки 

 

Корюківська ЖЕК,  

КП «Благоустрій», 

Корюківська міська рада 

5 Спилювання аварійних дерев в 

населених пунктах та посадка 

нових 

2018-2020 

роки 

 

Комунальні 

підприємства 

Корюківської міської 

ради, залучені 

організації та 

підприємства 

6 Дезінфекція колодязів питної 

води 

2018-2020 

роки 

Корюківська міська рада 

7 Роботи, пов’язані з 

поліпшенням технічного стану 

та благоустрій водойм  

2018-2020 

роки 

 

Корюківське МУВГ, 

Корюківська ЖЕК, ТОВ 

«Будівельник» 

8 Закінчення реконструкції 

каналізаційно-насосної станції 

2018-2020 

роки 

 

КП 

«Корюківкаводоканал», 

Корюківська ЖЕК, 

залучені організації та 

підприємства 

9 Вивіз та утилізація  побутових 

відходів з контейнерів 

розташованих на території 

міста 

2018-2020 

роки 

 

Корюківська ЖЕК 



10 Біомеліорація водойм з 

використанням рослиноїдної 

риби – білого амура 

2019-2020 

роки 

Корюківська міська рада 

 

 

Секретер міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення 31 сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№4-31/VII 

 

ПАСПОРТ 

Програми «Соціальний  захист окремих категорій населення 

на 2019 - 2021 роки» 

 

1. Загальні положення 

 

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить 

за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. 

Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, один з 

основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення.      

1.  

 

Ініціатор розроблення програми             Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

   

документа органу виконавчої 

влади                

про розроблення програми                              

     

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Постанова  Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 

року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення 

померлого, або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого» 

3.  Розробник програми  

    

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець 

програми   

Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

6. Учасники програми - 

7. Термін реалізації програми 2019 -2021 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми   

міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: 

  

1200,0 тис.грн., в тому числі: 

2019 рік - 350,0 тис.грн. 

2020 рік - 400,0 тис.грн. 

2021 рік - 450,0 тис.грн. 



 Соціальний захист населення – одна з головних функцій органів 

місцевого самоврядування, яка має виконуватися завжди і за будь-яких 

обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми. Сфера дії 

соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а 

й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості 

у своєму майбутньому. 

При розробці Програми враховувались наступні обставини: 

 - реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все 

більша кількість малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів, 

багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за 

межею виживання; 

- доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання 

фінансової допомоги громадянам; 

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, 

що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально 

незахищених верств населення 

2. Мета Програми та основні завдання 

 

Програма розроблена на виконання Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого» і спрямована на реалізацію 

політики у сфері соціального захисту населення громади, підвищення 

життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, 

осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, 

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

повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території 

Корюківської міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги. 

Основною метою Програми є надання соціальних допомог та послуг 

незахищеним  верствам населення  об’єднаної територіальної громади  та 

сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх 

самостійно подолати. Через соціальну допомогу виконується функція, яка 

полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву 

ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. 

Основними завданнями Програми є формування комплексної системи 

соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки, 

удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим 

верствам населення, посилення  адресної спрямованості, створення умов для 

максимально раціонального та економного використання коштів міського 

бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у 

тому числі благодійних ресурсів.   

 



3. Основні напрямки реалізації 

 

З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні 

напрямки надання матеріальної допомоги:   

- малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, 

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

над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які постраждали від 

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

тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале 

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

подолати без сторонньої підтримки; 

-    внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і постійно 

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

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру; 

- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка забов’язалася поховати померлого. 

Реалізація Програми  дозволить здійснити комплекс заходів щодо 

удосконалення соціального захисту жителів громади шляхом виплати 

матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням сесії 

міської  ради у відповідності з вимогами діючого законодавства. 

Розміри виплат та надання матеріальної допомоги здійснюються 

відповідно до Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018р. «Про 

затвердження Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого рішенням 

виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008р. № 30 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання» (зі змінами). 

Також кожному депутату міської ради надається право розподілу               

10000 грн. з міського бюджету на поточний рік для вирішення питань надання 

матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, у порядку, визначеному 

Положенням про умови та порядок надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20.12.2018р. «Про затвердження Положення 

про умови та порядок надання громадянам разової адресної матеріальної 

допомоги» (зі змінами). 

 

 

 



4. Фінансове забезпечення 

 

Фінансове забезпечення напрямів, визначених п.3, здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету, виходячи з фінансового ресурсу та 

пріоритетів. В разі потреби обсяг фінансування окремих заходів Програми 

може коригуватися. 

 

5. Контроль 

 

Фінансовий відділ та відділ бухгалтерського обліку та звітності міської 

ради щомісячно аналізують стан виконання Програми та при необхідності 

ініціюють внесення змін до неї з метою більш ефективного використання 

бюджетних коштів. 

6. Очікувані результати 

 

Виконання Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 

потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, 

врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні 

життєві обставини і потребують таких соціальних послуг та забезпеченню 

безпеки та якості їх життя. 

 

 

 

Секретер міської ради                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17  грудня 2019 року                       м. Корюківка                                   №  5-31/VIІ 

 

Про затвердження  

міських Програм 

 

 Розглянувши рішення  виконавчого комітету міської ради  від 13 грудня 

2019 року № 486 «Про Програми Корюківської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради  з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  

міста, 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: 

 1.1. Програму розвитку, фінансової підтримки та поповнення статутних 

фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, 

що додається. 

 1.2. Програму «Членські внески на 2020 рік», що додається. 

 1.3. Програму створення чи коригування містобудівної документації та 

регулювання земельних відносин н 2020-2022 роки, що додається. 

 1.4. Програму стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та впровадження енергозбереження в 

будинках ОСББ на 2020-2022 роки, що додається. 

 1.5. Програму  запобігання безпритульності та розмноженню  бродячих 

тварин на  території  населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громадина 2020-2022 роки, що додається. 

 1.6. Програму організації суспільно корисних  робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території Корюківської міської 

територіальної громади  на 2020-2022 роки, що додається. 



 1.7. Програму підтримки розвитку вторинної медичної допомоги  на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, що 

додається. 

1.8. Програму розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської  міської ради на 2020 - 2022 роки, що 

додається. 

1.9. Програму «Забезпечення препаратами інсуліну  хворих на цукровий 

діабет жителів Корюківської міської  територіальної громади  на 2020 рік», що 

додається. 

 1.10. Програму компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку    

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в                   

м. Корюківка  на 2020 рік, що додається. 

 1.11. Програму  «Шкільне харчування» на 2020 - 2021 роки. 

 1.12. Програма придбання в міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку  міста, житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища, з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку, фінансової підтримки  

та поповнення статутних фондів  

комунальних підприємств 

 Корюківської міської ради  

на 2020-2022 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2019рік 



ПАСПОРТ 

Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення  

статутних фондів комунальних підприємств 

 Корюківської міської ради на 2020-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа  органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України 

3. Розробник Програми  Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

4. Відповідальний виконавець Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

5. Учасники Програми Комунальні підприємства 

міської ради  

6. Строки реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми за 

кошти міського бюджету, усього: 

2020 рік –14 090 000,00 грн. 

2021 рік –12 630 000,00 грн. 

2022 рік –8 790 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма  

 

Програма розвитку, фінансової підтримки  та поповнення статутних 

фондів комунальних підприємств  Корюківської міської ради на 2020-2022 роки 

(надалі Програма) розроблена відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

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

житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 

05.05.1997р. №409 «Про забезпечення надійності й безпечності експлуатації 

будівель, споруд та інженерних мереж». 

На території громади здійснюють діяльність підпорядковані міській раді 

комунальні підприємства:  

- Корюківська ЖЕК; 

- КП «Корюківкаводоканал»; 

- КП «Благоустрій»; 

- КП «Убідьське»; 

Комунальні підприємства громади створені з метою виконання робіт та 

надання послуг населенню громади, визначених Статутами, а саме: 

Корюківська ЖЕК:  

- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; 

- водопровідні,  каналізаційні та протипожежні роботи; 

- капітальний ремонт житлових, промислових та інших об’єктів; 

- перевірка ДВК, будівництво, переобладнання печей, камінів, димоходів;  

- перевірка  димоходів та вентиляційних каналів з правом видачі актів -   

заключень на їх експлуатацію; 

- здійснює необхідну господарську, комерційну  діяльність; 

- будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і 

каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших комунікаційних 

ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи, 

малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання стін, виготовлення 

каркасних конструкцій і покрівель; 

- ремонт та сервісне  обслуговування транспортних засобів; 

- здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг 

загального користування, автостоянок, іншої технічної площі; 

- виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо – 

технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних 

матеріалів; 

- здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької діяльності; 

- здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних та 

фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи; 

- здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних послуг 

при будівництві  різних об’єктів, виробництво будматеріалів та конструкцій; 

- виконання робіт по благоустрою міста. Дрібні ремонтні роботи, 

облаштування  міського пляжу, зон відпочинку  для населення. Благоустрій  

міських кладовищ. Захоронення стихійних сміттєзвалищ; 

        -надання послуг у сфері торгівлі та посередницьких послуг; 



          - надання ритуальних та обрядових послуг; 

- обслуговування мереж вуличного освітлення; 

- надання автотранспортних  послуг; 

- вироблення та реалізація промислових товарів; 

- надання послуг юридичним та фізичним особам з прийому, утилізації та 

захороненню твердих побутових відходів; 

- надання послуг фізичним особам з вивезення твердих побутових 

відходів; 

- здача в оренду нежитлових та житлових приміщень і іншого майна; 

- будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та 

впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових сільськогосподарських 

і промислових відходів виробництва, кубових залишків. 

 КП «Корюківкаводоканал»: 

- забезпечення  розвитку комунального господарства з метою найбільш 

повного задоволення потреб населення і народного господарства у всіх видах 

комунальних послуг; 

- організація водопостачання та водовідведення за договорами з 

замовниками та за рішенням органів самоврядування; 

- надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води 

за договорами з домовласниками та за рішенням органів самоврядування; 

- організація колективних робіт, збір, очищення та розподілення води; 

- будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і 

каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших комунікаційних 

ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи, 

малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання стін, виготовлення 

каркасних конструкцій і покрівель; 

- здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг 

загального користування, автостоянок, іншої технічної площі; 

- здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних послуг 

при будівництві  різних об’єктів, виробництво будматеріалів та конструкцій. 

 КП «Благоустрій» 

- обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об’єктів 

благоустрою; 

- здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об’єктів 

благоустрою; 

- виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення 

зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних)уздовж 

вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах 

благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах; 

- виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених 

насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх 

видалення; 

- квіткове оформлення території населених пунктів Корюківської 

територіальної громади; 



- надання платних послуг, пов’язаних з благоустроєм, озелененням і 

квітковим оформленням територій, інтер’єрів тощо; 

- виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з 

капітального та поточного ремонту об’єктів; 

- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; 

- вирощування посадкового матеріалу дерев і кущів, квіткової продукції, 

реалізація вирощеної продукції, надання транспортних послуг, розробка ґрунтів 

механічними та спеціальними засобами і здійснення інших робіт, пов’язаних з 

озелененням населених пунктів Корюківської територіальної громади; 

- ручне та механізоване прибирання території населених пунктів 

Корюківської територіальної громади (в тому числі і від снігу); 

- ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів; 

- будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та 

впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових сільськогосподарських 

і промислових відходів виробництва, кубових залишків; 

- залучення в установленому порядку підприємств та/або організацій, 

розміщених на території населених пунктів Корюківської територіальної 

громади, до участі в роботі з благоустрою населених пунктів і закріплених за 

ними територій; 

- виконання робіт з підготовки населених пунктів Корюківської  

територіальної громади до проведення святкових та культурно-масових заходів; 

- надання послуг замовникам з відлову бродячих тварин; 

- організація місць відпочинку для населення; 

- виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання 

об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством; 

- експлуатація електромереж вуличного освітлення населених пунктів 

Корюківської територіальної громади відповідно до діючих правил, норм та 

інструкцій; 

- утримання та догляд за електромережами та системами вуличного 

освітлення; 

- створення нових електромереж вуличного освітлення на території 

населених пунктів Корюківської територіальної громади; 

- здійснення капітального, поточного ремонту електромереж вуличного 

освітлення; 

- монтаж, демонтаж, ремонт, обслуговування святкової ілюмінації до свят 

та культурно-масових заходів; 

- здійснює розробку, реалізацію та впровадження енергозберігаючих 

технологій; 

- перевірка ДВК, будівництво, переобладнання печей, камінів, димоходів, 

перевірка димоходів та вентиляційних каналів з правом видачі актів –  

заключень на їх експлуатацію; 

- виконання робіт та надання послуг, здійснення різних видів виробничої 

та комерційної діяльності з метою отримання прибутку; 

- благоустрій кладовищ та надання ритуальних послуг; 



- виконання робіт по новому будівництву, реконструкції і капітальному 

ремонту електричних мереж вуличного і архітектурно – декоративного 

освітлення; 

- надання послуг з організації «шлюбу за добу» в рамках реалізації 

проекту «Шлюб за 24 години». 

КП «Убідьське»: 

- послуги з водопостачання та очищення води; 

- забір, очищення та постачання води; 

- допоміжна діяльність у рослинництві; 

- лісопильне та стругальне виробництво; 

- надання послуг та виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм; 

- надання інших індивідуальних послуг; 

  - запобігання, локалізація та ліквідація наслідків пожеж, а також 

протипожежне обслуговування населення в сільській місцевості. 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства 

нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності міської ради, оновленню виробничих потужностей, 

технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до 

бюджету. 

Головною метою роботи комунальних підприємств залишається вжиття 

заходів для виробництва та надання якісних послуг населенню громади з метою 

створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення безпеки та 

захисту населення і території громади від негативних наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

З врахуванням підвищення цін на енергоносії (електроенергію, ПММ і 

т.п.), обладнання та матеріали тарифи на комунальні послуги не завжди і у 

повному обсязі забезпечують відшкодування витрат на їх надання, 

скорочуються обсяги послуг, що надаються комунальними підприємствами, 

зношеність інженерних мереж негативно впливає на стан підприємства 

надавача послуг, розміри заборгованості населення за надані послуги 

зростають. 

Погіршення технічного стану житлового фонду, не забезпеченість 

будинків первинними засовами пожежогасіння, несправна електромережа, 

прилади опалення, зменшення кількості сільськогосподарських товариств 

різних форм власності, де організовано цілодобове чергування членів ПСО на 

пожежній та пристосованій для цілей пожежогасіння техніці, 

розукомплектування та використання не за призначенням в новостворених 

приватних сільськогосподарських підприємствах пожежної техніки призводить 

до необхідності здійснення комунальними підприємствами  заходів та послуг 

по запобіганню, локалізації та ліквідації наслідків пожеж, а також 

протипожежне обслуговування населення в сільській місцевості.   

Все це призводить до того, що комунальним підприємствам не вистачає 

обігових коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та 



оновленню інженерних мереж, по якісному утриманню житлового фонду та 

підготовки до роботи його в осінньо-зимовий період, придбання необхідної 

техніки та технічних засобів тощо. 

Потребує оновлення матеріальна база підприємств за рахунок капітальних 

вкладень. 

 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи підпорядкованих 

міській раді комунальних підприємств відповідно до їх функціональних 

призначень щодо надання мешканцям громади послуг в галузі житлово – 

комунального господарства, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати 

працівникам, сплати податків, забезпечення надійності та безпеки експлуатації 

будівель, споруд, інженерних мереж, запобіганню, локалізації та ліквідації 

наслідків пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій шляхом фінансової 

підтримки суб’єктів господарювання, покращення їх матеріально-технічної 

бази. 

 

3. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

 

Беручи до уваги те, що підвищення тарифів на комунальні послуги 

негативно сприймається населенням громади, враховуючи складну фінансову 

ситуацію підпорядкованих комунальних  підприємств, необхідність виконання 

зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, сплати податків, 

виконання функціональних призначень, виникає гостра потреба у наданні 

фінансової підтримки комунальним підприємствам з міського бюджету для 

забезпечення виконання вищевказаних заходів. 

Фінансування комунальних підприємств буде здійснюватись шляхом 

надання фінансової підтримки на видатки підприємств за рахунок коштів 

загального та спеціального фонду міського бюджету – поточні та капітальні 

трансферти підприємствам; здійснення внесків до статутного фонду 

комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду міського 

бюджету - капітальні трансферти підприємствам. 

 

4. Основні завдання Програми, обсяги та джерела фінансування 

 

Надання фінансової допомоги та здійснення внесків до статутних фондів 

комунальних підприємств буде спрямовано на виконання наступних завдань: 

- придбання матеріалів та обладнання для проведення робіт з підготовки 

житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період; 

- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 

експлуатації інженерних мереж (мереж водопостачання, водовідведення, 

електропостачання тощо); 

- придбання матеріалів та обладнання для своєчасного гасіння пожеж;  

- забезпечення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам; 



- оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

- сплата податків, зборів та обов’язкових платежів; 

- придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу тощо; 

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- капітальний ремонт, ремонт об’єктів та обладнання; 

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- придбання техніки; 

- придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних 

робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємств; 

- вирішення інших питань господарської діяльності комунальних 

підприємств. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального та 

спеціального фонду міського бюджету, за умови затвердження бюджетних 

призначень на її виконання рішенням міської ради про міський бюджет 

(рішенням про внесення змін до міського бюджету) на відповідний рік, згідно з 

розписом міського бюджету. 

 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування, грн. 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Корюківська ЖЕК 1 500 000,00 700 000,00 700 000,00 

2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 500 000,00 

4. КП «Благоустрій» 6 300 000,00 5 700 000,00 6 200 000,00 

5. КП «Убідьське» 1 690 000,00 3 230 000,00 1 390 000,00 

 Разом 14 090 000,00 12 630 000,00 8 790 000,00 

 

 

5.  Організація реалізації  Програми, контроль за її виконанням та 

очікувані результати  

 

Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Корюківської 

міської ради у партнерстві з комунальними підприємствами міської ради. У 

випадку необхідності коригування даної Програми, відповідні зміни до неї 

вносяться рішенням Корюківської міської ради. 

Виконавчий комітет аналізує стан виконання Програми та використання 

бюджетних коштів.  

Виконання Програми дозволить: 

- ліквідувати критичний рівень зносу основних засобів у житлово-

комунальному комплексі; 

- здійснити утримання об’єктів благоустрою громади в належному стані; 

- забезпечити умови для реалізації політики органів місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунального господарства; 



- впровадити соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні 

заходи з покращення мікроклімату, санітарного очищення та інше для 

мешканців громади; 

- поліпшити умови благоустрою громади, його поточно-технологічне та 

технічне утримання, проведення своєчасного ремонту; 

- забезпечити належне утримання житлових будинків; 

- забезпечити ліквідацію несанкціонованих звалищ та проведення санації 

території громади; 

- забезпечити освітлення вулиць; 

- реалізувати державну політику у сфері питної води, питного 

водопостачання; 

- підвищити ефективність функціонування підприємств питного 

водопостачання та водовідведення;  

- підвищити якість, надійність житлово-комунального обслуговування 

жителів громади; 

- забезпечити поліпшення технічного стану та благоустрою водойм на 

території громади; 

- відновлювати і підтримувати сприятливий гідрологічний режим та 

санітарний стан річок, очищення русел від дерев, що потрапили до них 

внаслідок проходження весняних повеней; 

- знизити ризики виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами 

небезпечними для життя і здоров’я громадян та створення сприятливих 

соціальних умов життєдіяльності; 

- своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщати про них людей та 

підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння за допомогою систем 

протипожежного захисту; 

- зменшити на об’єктах і в населених пунктах кількість пожеж, загибель та 

травмування на них людей, економічних втрат і матеріальних збитків від їх 

наслідків; 

- витрачати мінімальний час на прибуття пожежних підрозділів до місця 

пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів у сільській 

місцевості та їх достатньої чисельності й оснащеності; 

- забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, 

розвиток матеріальної бази підприємств; 

- забезпечити беззбиткове, безперебійне функціонування комунальних 

підприємств, їх відповідальність за якість обслуговування споживачів; 

- забезпечити виплату заробітної плати та нарахувань на неї згідно вимог 

законодавства та галузевої угоди; 

- забезпечити розвинення  інфраструктури міста; 

- здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання, транспортних 

засобів.  
 

 

 

Секретар міської ради                                                          С.ОЛІЙНИК                                                                  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  
 

«Членські внески  на 2020 -2022 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м.Корюківка 

2019 рік 



ПАСПОРТ  

Програми «Членські внески на 2020-2022 роки» 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 

змінами), інструкція «Про сплату 

членських внесків членами 

Асоціації міст України», 

затвердженою рішенням 

правління Асоціації міст України 

від 28.06.1999 

3. Розробник програми 

 

Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

4.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

5. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада 

 

6. Термін реалізації програми 

 

2020 - 2022 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

 

міський бюджет 

8.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових  ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього 

 

 25,6 тис. грн., в т.ч. 

2020 рік – 7,6 тис. грн., 

2021 рік – 9,0 тис. грн., 

2022 рік – 9,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обґрунтування здійснення Програми 

  

Місто Корюківка входить до Асоціації міст України та до місцевої 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Корюківщини». Дані 

Асоціації створені для сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні, 

для захисту конституційних прав та свобод територіальних громад, сприяння 

розвитку місцевого самоврядування та удосконалення його законодавчої бази, 

сприяння соціально - економічного розвитку громади, захисту прав та 

законодавчих інтересів громад органів місцевого самоврядування, їх посадових 

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

надання членам інформаційних послуг, консультаційної, методичної та 

практичної допомоги. 

 

Підстава для розроблення Програми 

  

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

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

інструкції «Про сплату членських внесків членами Асоціації міст України», 

затвердженої рішенням правління Асоціації міст України від 28.06.1999 р., 

Статуту місцевої Асоціації органів місцевого самоврядування «Ради 

Корюківщини», затвердженого в новій редакції рішенням Загальних зборів 

Асоціації  20.05.2011 р. 

Мета Програми 

 

Метою Програми є сплата членських внесків в Асоціацію міст України та 

місцеву Асоціацію органів місцевого самоврядування «Ради Корюківщини» за 

2020-2022 роки.  

Завдання Програми 

  

 Завданням Програми є виконання обов'язків членів Асоціацій,  визнаючи 

положення їх Статутів; оплата  членських внесків виконавчим комітетом 

Корюківської міської ради, як дійсного члена Асоціацій. 

 

Етапи виконання Програми 

  

Програма виконується протягом 2020-2022 років. 

 

Загальний обсяг фінансування Програми 

  

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

виконання Програми, з міського бюджету складає 25,6 тис. грн. 

 

 

 

 



Джерела фінансування Програми 

 

 Джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти, передбачені для 

цієї мети в бюджеті Корюківської  міської ради  на 2020-2022 роки. 

 Головним розпорядником бюджетних коштів є Корюківська міська рада. 

 

Очікувані результати 

  

 Активна участь міста, яку представляє виконавчий комітет Корюківської 

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

представниками міста в роботі Асоціацій є міський голова та секретар міської 

ради. 

Відповідальний виконавець Програми 

  

 Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет 

Корюківської міської ради. 

 

Контроль за ходом виконання програми 

  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними в цій Програмі. 

   

 

Секретар міської ради                                                         С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська Програма 

створення чи коригування містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2019 рік 



Паспорт 

міської  Програми створення чи коригування містобудівної 

 документації та регулювання земельних відносин 

на 2020-2022 роки 

 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення  Програми 

 

 

Корюківська міська рада 

 

2. 

 

Розробник Програми 

 

 

Виконавчий комітет  міської ради 

 

3.  

 

 

Відповідальний виконавець 

 

Виконком Корюківської міської 

ради 

 

4. 

 

 

Учасники Програми 

 

 Корюківська міська рада, фізичні 

та юридичні особи. 

 

 

5. 

 

 

Термін реалізації Програми 

 

2020-2022 роки 

6. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, усього: 

2020 рік – 2000,0 тис.грн. 

2021 рік – 2500,0 тис.грн. 

2022 рік – 3000,0 тис.грн. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Визначення проблем,  

на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Програма створення чи коригування містобудівної документації та 

регулювання земельних відносин Корюківської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог 

Земельного кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», 

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

«Про Генеральну схему планування території України», «Про землеустрій», 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону культурної спадщини», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про 

містобудівний кадастр». 

  Відповідно до законодавчих актів України містобудівна документація 

визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання 

територій. 

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом 

розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів 

зонування територій і детальних планів територій. 

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної 

документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 

довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання 

території населеного пункту. 

 Враховуючи, що з 01 січня 2017 року до складу Корюківської міської ради 

увійшли 8 сільських рад Корюківського району (Брецька, Будянська, 

Забарівська, Наумівська, Рейментарівська, Сядринська, Тютюнницька, 

Хотіївська) та з 01 січня 2020 року 3 сільські ради Корюківського району 

(Домашлинська, Олександрівська, Савинківська), виникає необхідність 

створення детального плану території громади з метою передачі (надання) 

земельних ділянок у власність чи користування фізичним та юридичним особам 

для містобудівних потреб.  

 Прийняття Програми удосконалить роботу міської ради та зацікавлених 

організацій у сфері надання дозволів на землекористування, погодження 

матеріалів землеустрою та надання відповідних висновків щодо правомірності 

відведення земельних ділянок та здійснення будівництва.  

      Розвиток земельних відносин спрямований на раціональне використання та 

охорону земельних ресурсів, реалізацію державної політики України щодо 

забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на 

землю територіальної громади та користувачів земельних ділянок, а також 

створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій. 

В частині земельних відносин Програма спрямовуються на:  

- проведення інвентаризації земель, що є необхідною умовою створення 

інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, ефективного 

регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони 

земельних ресурсів, оподаткування, наповнення бюджету громади (плата за 



землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати,  

виходячи з грошової оцінки земель); 

- проведення нормативної грошової оцінки земель, дає можливість 

забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу 

відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачі у спадщину, під 

заставу, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, є 

встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного 

податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробки 

показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель. 

 

ІІ. Мета Програми 

 

Метою програми є удосконалення схеми земельно-господарського 

устрою та послідовне розроблення нової чи коригування діючої містобудівної 

документації громади для забезпечення сталого розвитку, раціонального 

використання земель, створення повноцінного і безпечного середовища, 

врахування державних, суспільних і приватних інтересів на території громади, 

забезпечення проведення земельних торгів. 

Грошова оцінка земель виконується за замовленням для цілей 

оподаткування. Вона регламентує ставки платежів до бюджету. 

 

ІІІ. Перелік завдань Програми 

 

 Основними завданнями Програми є: 

- проведення топографічних зйомок території громади; 

- визначення та встановлення меж населених пунктів громади; 

- розробка схеми планування території громади;  

- коригування (розробка) містобудівної документації населених пунктів 

громади (генплани, концепції розвитку, правила забудови); 

- врахування державних, громадських і приватних інтересів під час 

планування, забудови та іншого використання територій; 

- обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та 

використання територій для містобудівних потреб; 

- забезпечення сталого розвитку населених пунктів громади; 

- обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання 

земель та забудови території громади, на якій передбачена перспективна 

містобудівна діяльність; 

- визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для 

містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, 

визначених законом; 



-  охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів; 

-  регулювання забудови населених пунктів громади та інших територій; 

- виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів; 

- проведення робіт з інвентаризації земель;  

- проведення нормативної грошової оцінки земель; 

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок; 

- розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

право власності або право оренди яких буде продано на земельних 

торгах; 

- розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної та 

регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, земельних відносин 

гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і 

громадськості. 

 

IV. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, очікувані результати 

та ефективність Програми 

Підвищення статусу містобудівельної діяльності є питанням актуальним і 

першочерговим для населених пунктів громади. З метою підвищення 

інвестиційної привабливості території громади нові та оновлені генеральні 

плани надають пріоритетне значення для залучення інвестиційних коштів. 

Пріоритетними напрямками у розвитку земельних відносин вбачаються 

питання щодо проведення інвентаризації земель та оновлення нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів. 

Обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земель 

передбачено статтею 13 Закону України “Про оцінку земель”, а періодичність її 

проведення – щонайменш один раз на 5–7 років (повторна нормативна грошова 

оцінка) – статтею 18 цього Закону. 

Шляхами розв'язання проблем є: 

- поетапне розроблення та затвердження містобудівної документації 

населених пунктів громади, планів зонування, детальних планів територій 

комплексної забудови та реконструкції з урахуванням громадських інтересів та 

інвестиційних намірів, комплексного розвитку соціальної сфери та інженерно-

транспортної інфраструктури, охорони довкілля та культурної спадщини; 

- поетапне розроблення містобудівної документації із забезпеченням 

реалізації схеми планування території громади; 

- розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів; 

     - проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, яка 

використовується для визначення розміру земельного податку, державного 



мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, 

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при 

розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель; 

         - проведення інвентаризації земель та створення інформаційної бази для 

ведення містобудівного та земельного кадастру, регулювання земельних 

відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, 

ефективного та об’єктивного оподаткування. 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- удосконалити нормативно-правову базу з питань регулювання земельних 

відносин на території громади; 

- визначити межі перспективних земельних ділянок забудови громади; 

- створити сприятливі умови щодо оперативного вирішення питань 

землеустрою в громаді; 

- забезпечити правові засади містобудівної діяльності; 

- забезпечити ефективне і об’єктивне оподаткування та стале надходження 

до міського бюджету коштів за користування земельними ділянками. 

 

V. Фінансове забезпечення 

 

Обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається, виходячи 

з конкретних завдань Програми та вартості виконуваних робіт по виготовленню 

схеми земельно-господарського устрою та плану  території громади, а також 

вартості виконуваних робіт з розроблення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки. План проведення заходів з виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки населених пунктів громади 

визначається договорами, укладеними між міською радою та виконавцем в 

межах коштів визначених програмою та коштів, передбачених в міському 

бюджеті. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах фінансового ресурсу. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний для  реалізації програми на 2020-2022 роки 

складає 7500,0 тис.грн.      

VІ. Контроль за ходом виконання програми 

  

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцем, зазначеним в цій Програмі. 

 

 

Секретар міської ради                                                            С.ОЛІЙНИК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків  

та впровадження енергозбереження 

 в будинках ОСББ 

 на 2020-2022 роки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2019рік 



Паспорт 

Програми стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та впровадження 

енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада 

2 Назва розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

енергозбереження», «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного 

будинку», «Про житлово-комунальні 

послуги», Постанова КМУ «Про 

затвердження Правил користування 

приміщеннями житлових будинків» 
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ради 

4 Виконавці Програми Виконавчий комітет Корюківської міської 
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комунального господарства громади, 

ОСББ 

5 Термін реалізації Програми  2020-2022 роки 

6 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 
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кошти об’єднання співвласників 
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1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма  

 

Програма стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та впровадження енергозбереження в 

будинках ОСББ на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена на підставі 

Цивільного кодексу України, Законів України «Про об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку», «Про приватизацію державного житлового 

фонду», «Про місцеве самоврядування  в Україні», Постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання використання коштів у сфері 

енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами),  інших нормативно-

правових актів з метою стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) при 

проведенні енергоефективної модернізації багатоквартирних будівель для 

забезпечення комфортних умов проживання та економії енергоресурсів.   

Матеріально-технічна база житлового господарства громади зношена, 

обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається  

недостатня якість надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної 

можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням 

коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька 

поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення 

цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців 

громади.  

Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового 

фонду з бюджету, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі 

надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-

комунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – 

проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну 

модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його 

надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. 

Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати 

рішення щодо ремонту будинку, його модернізації, розпоряджатися 

прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні 

послуги, стає ОСББ. Створення ОСББ - ефективного власника будинку - це 

шлях, яким пішли у свій час більшість європейських країн. 

 Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують 

реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним 

майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової 

території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та 

інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними 

своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.  

Члени ОСББ, які беруть участь у контролі за якістю та повнотою надання 

житлово-комунальних послуг, створюють умови для належного утримання 



будинків та прибудинкової території, забезпечують своєчасне надходження 

коштів для сплати всіх платежів. 

Основною причиною, через яку мешканці будинків не проявляють у 

достатній мірі активності щодо створення ОСББ, є незадовільний стан будинків 

як цілісних майнових комплексів (покрівля, внутрішні мережі, фасад, 

прибудинкова територія та ін.). Власники квартир бояться залишитись без 

допомоги й наодинці з проблемами будинку.  

На підставі Закону України «Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку» співвласники багатоквартирних будинків, 

зобов’язані визначитись, щодо форми управління. Як уже практика показала де 

є ОСББ, там є господар, і усі кошти витрачаються виключно на даний будинок.  

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку  – юридична особа, 

створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного 

будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, 

утримання і використання спільного майна. Основна діяльність об’єднання 

полягає у здійснені функцій, що забезпечують реалізацію прав співвласників на 

володіння та користування спільним майном співвласників, належне утримання 

багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння 

співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної 

якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань 

пов’язаних з діяльністю об’єднання. 

Причини, що стримують розвиток та діяльність ОСББ: 

 зношеність та застарілість конструктивних елементів та 

технічного обладнання багатоквартирних житлових будинків; 

 відсутність повного комплекту технічної документації 

багатоквартирного житлового будинку; 

 відсутність необхідних знань щодо особливостей 

функціонування ОСББ; 

 складність процедури передачі ОСББ багатоквартирного 

житлового будинку від попереднього балансоутримувача; 

 складність переукладення угод про надання житлово-

комунальних послуг з виробниками комунальних послуг; 

 відсутність коштів на проведення капітального ремонту 

багатоквартирного житлового будинку. 

Тривалий час існувало переконання, що найбільш енергозатратною є сфера 

індустрії і в першу чергу там варто запроваджувати економію енергоресурсів. 

Але науково доведено, що майже 40 % вироблених енергоресурсів іде на 

створення комфортних умов життя людини.  Отже, насправді необхідно 

економити в першу чергу енергоносії, що витрачаються, зокрема, на опалення, 

забезпечення гарячою водою, електроенергією житла, тобто там, де людина 

створює собі комфортні умови перебування. 



Найбільшою проблемною сферою щодо реалізації політики 

енергозбереження є житлові багатоквартирні будинки. Така ситуація є досить 

типовою як для всієї країни так і для громади: 

 більша частина будівель побудована в період, коли 

необґрунтовано низькі ціни на енергоносії поєднувалися з вимогами 

прискорення будівництва робіт, зменшення вартості, скорочення 

матеріалоємності і трудоємності будівництва, тому звісно не дивно, 

що багато з цих будівель на сьогодні не відповідають сучасним 

вимогам енергозбереження, комфорту та в цілому кліматичній 

ситуації; 

 неналежна експлуатація будинків, а саме низька якість та 

несвоєчасність капітальних і поточних ремонтів, призвела до 

погіршення стану багатоповерхівок та підвищення рівня 

енергозатрат. 

Якщо ситуація не зміниться (будинки не стануть енергоефективними, а 

мешканці не почнуть ощадливо споживати ресурси) обсяги споживання газу та 

електроенергії будуть зростати з року в рік. 

Окрім того на ріст споживання будуть  впливати і інші фактори такі як: 

збільшення потреби в побутових приладах, які споживають електроенергію, 

значне коливання температур в зимовий період, а також на перший погляд не 

помітна – низька якість природного газу, що збільшує обсяги споживання.  

З цього випливає, що на сьогоднішній день впровадження 

енергозберігаючих заходів  у будинках має найвищий потенціал зменшення 

споживання енергоресурсів.  Для того, щоб ситуація не стала катастрофічною 

необхідно вже сьогодні розпочинати діяльність по зменшенню 

енергозатратності житлових будівель. 

Основними проблемами, які перешкоджають приведенню житлового 

фонду до нормального, з точки зору енергоефективності, стану є такі: 

- невизначеність щодо бюджетної підтримки енергозбереження 

в житловому секторі; 

- низький рівень забезпечення приладами побудинкового 

обліку та регулювання тепла і води; 

- низька культура економного використання енергоресурсів. 

В умовах, коли ні держава, ні населення не спроможне нести тягар 

відповідальності за утримання житлового фонду і впровадження політики 

енергоощадності у цьому секторі, формування «організованого» власника в 

рамках ОСББ дає можливість реалізувати права власників житла. Мешканці 

житлових будинків, які об’єднані в ОСББ, мають шанс власноруч і на свій 

розсуд вирішувати зазначені вище завдання. Тому,  для вирішення проблем 

необхідно об’єднати зусилля та ресурси всіх зацікавлених сторін з метою 

вироблення єдиної стратегії з урахуванням інтересів і можливостей всіх 

партнерів.  



1. Мета Програми 

Метою Програми є: 

- підтримка  та стимулювання самоорганізації й самостійного 

ефективного утримання житлових будинків їх мешканцями; 

-  покращення умов проживання та налагодження системного 

підходу до фінансування за бюджетні кошти часткового ремонту 

житлового фонду; 

- забезпечення умов для створення і сталого, ефективного 

функціонування ОСББ; 

- підвищення ефективності управління житловим фондом 

шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних 

послуг; 

- реалізація комплексу заходів із термомодернізації будівель та 

альтернативного енергозабезпечення; 

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів 

населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих 

заходів; 

- сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і 

реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення й залучення 

вітчизняних та іноземних інвестицій; 

- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті 

енергоносії; 

- популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг 

енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій 

сфері. 

2. Шляхи і засоби розв’язання проблем, основні завдання Програми, 

обсяги та джерела фінансування 

Програма спрямована на виконання таких завдань та діє для будинків, термін 

експуатації яких перевищує п’ять років : 

 сприяння діяльності ОСББ, підтримка на всіх етапах їх 

функціонування; 

 проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків 

необхідних знань про механізми створення та діяльності ОСББ, проведення 

відповідних навчань, тренінгів та семінарів; 



 надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках 

практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: надання  

типових зразків установчих та реєстраційних документів; 

 підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету міської 

ради у галузі впровадження нових форм управління житловим фондом 

(зважаючи на важливу роль та участь працівників різних рівнів та 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради у процесі 

створення та діяльності ОСББ, необхідно підвищувати рівень їхньої 

кваліфікації у цій відносно новій та дуже важливій сфері впровадження 

новітніх форм управління житловим господарством, передачі 

багатоквартирних житлових будинків на баланс ОСББ тощо); 

 забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом 

ОСББ (співвласники багатоквартирного будинку, об’єднуючись в 

організацію, беруть на себе повний комплекс зобов’язань щодо 

управління багатоквартирним житловим фондом; керівник об’єднання 

мусить мати хоча б мінімальний обсяг знань щодо управління будинком; 

значна кількість мешканців, які хочуть створити об’єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, такими знаннями володіють недостатньо і це 

є однією з перешкод на шляху створення ОСББ); 

 фінансування робіт з поточного та капітального ремонту будинків, 

у яких створено ОСББ (найбільш дієвим способом заохочення мешканців 

до створення ОСББ є допомога ОСББ через надання фінансової допомоги 

з міського бюджету на поточні ремонти та співфінансування з міського 

бюджету робіт з  капітального ремонту основних конструктивних 

елементів будинку) ; 

 відшкодування тіла кредиту за залученими кредитами для ОСББ; 

 забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової 

допомоги з міського бюджету. 

Найбільш дієвими способами стимулювання мешканців до створення 

ОСББ є: 

 надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з поточного 

ремонту та співфінансування капітального ремонту будинку, що 

реалізується виділенням коштів з бюджету; 

 відшкодування з міського бюджету для ОСББ тіла кредиту за 

залученими кредитами; 

 сприяння у підготовці проектів на отримання можливих 

міжнародних грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у 

всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської 

активності. 



Кошти, призначені для сприяння діяльності ОСББ, використовуються на: 

 друк зразків установчих та реєстраційних документів, нормативно-

правових актів,  довідників, посібників, інших інформаційних матеріалів; 

 участь голів правлінь ОСББ, представників міської влади у 

тренінгах та навчальних семінарах, розміщення інформації в ЗМІ, тощо; 

• проведення поточного та капітального ремонту конструктивних 

елементів та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку 

(та/або купівля для цього необхідних матеріалів та обладнання): ремонт дахів, 

фасадів, входів, інженерних мереж, встановлення засобів обліку комунальних 

послуг, облаштування прибудинкової території, ремонт, облаштування та 

встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, ремонт 

асфальтобетонного покриття прибудинкової території, тощо. 

 

Правила та механізм фінансової підтримки на проведення ремонту та 

співфінансування робіт з капітального ремонту будинків ОСББ наведений в 

Додатку 1, Додатку 3 до Програми. 

У зв’язку з тим, що населення є на сьогодні найбільшим споживачем 

природного газу в громаді та у рамках реалізації даної Програми розроблено 

ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, 

який планується впровадити в 2020-2022 роках. Суть цього механізму полягає в 

тому, що міський бюджет відшкодовує позичальникам (ОСББ) 30%  тіла  

кредиту за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження. 

Відповідно до цього механізму, відшкодування 30% тіла кредиту 

здійснюється на підставі договіру  про відшкодування % тіла кредиту,  

залученого  ОСББ на  здійснення енергозберігаючих заходів. 

Відшкодування 30% тіла кредиту для ОСББ здійснюється за кредитами, 

залученими на впровадження таких енергозберігаючих заходів з придбання: 

-  обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових 

пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації 

внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання; 

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого 

водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць 

загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних 

вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них); 

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів 

вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів 

та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 



- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії 

(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції 

(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та 

фундаментів; 

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім 

однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць 

загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних 

приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них. 

Порядок відшкодування 30% тіла кредиту  за кредитами, залученими 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження 

енергозберігаючих заходів наведений в Додатку 8 до Програми.  

Джерелами фінансування заходів Програми є:  

1. Кошти міського бюджету. 

2. Гранти, кредити  вітчизняних комерційних банків, благодійні внески. 

3. Кошти мешканців ОСББ. 

4. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України. 

Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік (за потреби, коригується 

протягом року) і може здійснюватись в межах діючого бюджетного 

законодавства по кодах тимчасової класифікації видатків  та кредитування 

місцевих бюджетів. 

 

4. Очікувані результати від виконання Програми 

 

У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено стан житлового 

фонду та якість проживання громадян, активізовано об’єднання громад до 

вирішення власних проблем соціально-економічного та екологічного характеру 

і створено сприятливе середовище у громаді. 

Результати виконання Програми: 

- підвищення рівня поінформованості об’єднань громадян; 

- залучення громад міста до вирішення місцевих проблем; 

- покращення фізичного стану будинків та умов проживання в них; 

- стимулювання створення ОСББ для пошуку реального власника житла; 

- поширення механізму співфінансування ОСББ; 

- цільове та раціональне використання коштів мешканців на 

утримання житлових будинків; 

- контроль за якістю ремонтних робіт у будинку; 

- соціальна мобілізація мешканців; 



- покращення якості життя громади; 

- поліпшення фізичного стану житлового фонду громади; 

- збільшення кількості ОСББ; 

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з 

об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних 

питань у сфері житлово-комунального господарства; 

- організація надання фінансової підтримки ОСББ. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання цієї програми забезпечується учасниками програми, 

координація діяльності щодо виконання заходів програми покладена на 

виконавчий комітет Корюківської міської ради.   

Контроль за виконанням Програми  здійснює виконавчий комітет міської 

ради. 

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням 

загальної соціально-економічної ситуації в громаді та змін зовнішніх умов, що 

можуть мати місце в ході реалізації програми,  допускається коригування 

заходів програми. Впродовж терміну виконання програми можуть вноситися 

зміни і доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до 

виконання основних заходів. 

Про результати використання коштів, ОСББ один раз на кінець місяця 

повідомляє міську раду у письмовій формі з додаванням підтверджуючих 

документів. Відповідальні виконавці Програми однин раз  на квартал до 20 

числа наступного за звітним надають на розгляд до міської ради узагальнену 

інформацію (наростаючим підсумком) про хід виконання Програми та фактичні 

обсяги фінансування. 

 

Секретар міської ради                                                           С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 комітету 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. 

 



ДОДАТОК 3 

Правила надання співфінансування робіт   

з капітального ремонту будинків ОСББ 

 

Реалізація завдань Програми полягає у забезпеченні на умовах 

співфінансування капітального ремонту житлового фонду  ОСББ, а саме: 

 

90% від загальної кошторисної вартості робіт, заходів з капітального 

ремонту – це кошти міського бюджету, решта 10 % - власні кошти об’єднання. 

Для отримання фінансової підтримки (у вигляді співфінансування робіт з 

капітального ремонту будинків) з міського бюджету одержувач фінансової 

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

на ім’я міського голови  (зразок наведено у Додатку 4 до Програми), у якій 

зазначає: 

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

До заяви додається: 

 статут ОСББ; 

 копії установчих та реєстраційних документів ОСББ; 

 протокол загальних зборів за формою, затвердженою наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 25.08.2015 року № 203; 

 документи, що посвідчують особу та повноваження керівника 

ОСББ (рішення установчих/загальних зборів про обрання голови 

правління);  

 проектно-кошторисну документацію з експертним звітом щодо 

розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому 

проекту; 

 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. 

ОСББ за власні кошти замовляє (виготовляє) проектно-кошторисну 

документацію та державну експертизу кошторисної частини проекту. 

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

передаються на вивчення до відділів  виконавчого комітету 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). 

Кошти з міського бюджету на співфінансування капітальних ремонтів 

використовуються на: 

- капітальні ремонти покрівель; 

- капітальні ремонти міжпанельних стиків; 

- капітальні ремонти підвалів, цоколів; 

- капітальні ремонти мереж водопостачання, каналізації, опалення; 

- капітальні ремонти електропостачання. 

 

Секретар міської ради                                                           С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 4 

        Міському голові  

        _______________________ 

        Голови ОСББ 

        П.І.П.__________________ 

        адреса: 

тел. 

        електронна пошта: 

        ______________________ 

 

Заява 

Просимо Вас включити ОСББ у міську «Програму стимулювання 

створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 

роки». 

До заяви додається: 

1. Статут ОСББ. 

2. Копії установчих та реєстраційних документів. 

3. Протокол загальних зборів. (взірець наведений у Додатку 5 до 

Програми)  

4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ 

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

5. Проектно-кошторисну документація з експертним звітом щодо 

розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому 

проекту. 

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

попередній рік. 

7. Банківські реквізити ОСББ. 

 

Дата         ________________ П.І.П. 

 

 

 

 

 

 



  ДОДАТОК 5 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва  

та житлово-комунального  

господарства України 

25.08.2015  № 203 

 

ПРОТОКОЛ  

зборів співвласників багатоквартирного будинку  

 

за місцезнаходженням_________________________________________________ 
                                                   (місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого  

проводяться збори) 

__________________________            ___ ______________ 20__ р. 
(найменування населеного пункту) 
 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ____________ 

осіб. 

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного 

будинку: _____________ м2. 

 

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в 

кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення 

багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2. 

 

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників 

співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові 

приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2. 
(заповнюється в разі проведення письмового опитування). 
 
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

 
 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 
 

1. _______________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

              (перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного) 
 

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 

 

Питання порядку денного: ___________________________________________ 

 

(порядковий № та зміст питання порядку денного) 
  

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:  

 



Голосування на зборах щодо питання порядку денного: 
 

№ 

з/п 

№ квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Загальна 

площа 

квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

співвласника або 

його представника 

та 

документ, що 

надає 

представнику 

повноваження на 
голосування 

Документ, 

що  

підтверджує 

право 

власності на 

квартиру/ 

нежитлове 

приміщення 

Результат 

голосування  

(«за», «проти», 

«утримався») 

Підпис 

співвласника 

(представни-

ка) 

Примітки 

1        

2        

3        

(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть 
участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу 

позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання 

порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки). 
 

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів 

співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося): 
«за» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 

приміщень яких становить _________ м2; 

«проти» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або 

нежитлових приміщень яких становить _________ м2; 

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або 

нежитлових приміщень яких становить _________ м2. 

 

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято). 
 
Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного 

питання порядку денного. 
 

IV. ДОДАТОК  

Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу 

четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані  

на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування). 
 

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці) 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

_________ /______________________/ 

 

 

 

 



ДОДАТОК 6 

 

Порядок 

відшкодування 30% тіла кредиту  за кредитами, 

 залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків  

на впровадження енергозберігаючих заходів 

 

 1. Порядок відшкодування 30% тіла кредиту за кредитами, залученими 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження 

енергозберігаючих заходів, (далі –Порядок) визначає механізм використання 

коштів, передбачених в міському бюджеті для відшкодування 30% тіла кредиту 

за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і 

середньостроковими кредитами, що надаються ОСББ  на впровадження 

енергозберігаючих технологій. 

 2. Відшкодування 30% тіла кредиту передбачається за кредитами, 

залученими на термін до 3-х років. 

3. Відшкодування 30% тіла кредиту здійснюється на підставі договору 

(Додаток 8 до Програми) про відшкодування тіла кредиту, залученого ОСББ на 

здійснення енергозберігаючих заходів. Договір укладається між головним 

розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на фінансування 

заходів з енергозбереження та ОСББ. 

4. Відшкодування 30% тіла кредиту здійснюється за кредитами, 

залученими на впровадження енергозберігаючих заходів з придбання: 

-  обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових 

пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації 

внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання; 

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого 

водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї; 

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць 

загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних 

вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них); 

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів 

вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів 

та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії 

(лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового 

обладнання і матеріалів до них; 

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції 

(термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та 

фундаментів; 



- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім 

однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць 

загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та 

відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; 

- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних 

приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них. 

5. Для отримання відшкодування з міського бюджету 30 % тіла кредиту на 

впровадження енергозберігаючих заходів ОСББ необхідно надати наступні 

документи: 

- заяву на участь у Програмі за формою згідно Додатку 7; 

- копію кредитного договору з кредитно-фінансовою установою 

(завіреного відповідно до законодавства); 

- кошторисний розрахунок вартості заходу, документів, які підтверджують 

сплату коштів за придбані матеріали та/або обладнання; 

- акт виконаних робіт та/або рахунок-фактура; 

- реквізити банківського рахунку ОСББ, відкритого в Державній 

казначейській службі України. 

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

передаються на вивчення до відділів  виконавчого комітету Корюківської 

міської ради відповідного профільного спрямування.  

Одержувачі коштів визначаються на засіданні  виконавчого комітету. За 

результатами засідання готується відповідне рішення. Після прийняття 

рішення, міська рада  укладає договір про відшкодування тіла кредиту, 

залученого ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів  (Додаток 8 до 

Програми) та проводить перерахунок визначеної суми коштів на рахунки 

ОСББ. 

           Підставою для перерахування коштів на відшкодування % тіла кредиту є: 

 рішення виконавчого комітету міської ради про відшкодування частини 

суми кредиту, залученого ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів; 

 договір про відшкодування тіла кредиту, залученого ОСББ на здійснення 

енергозберігаючих заходів; 

 платіжне доручення з відміткою банку з вказанням періоду, за який 

нарахована частина суми кредиту та довідка з кредитно-фінансової 

установи про нараховану і сплачену ОСББ  частину суми кредиту за 

певний період. 

     Головний розпорядник коштів має право припинити виплату 

відшкодування частини суми кредиту у випадку порушень ОСББ умов 

кредитного договору. 

       Бюджетні кошти не можуть спрямовуватися на сплату будь-яких штрафів 

та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору; 

позичальникам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено 



провадження у справі про банкрутство, перебувають у стадії ліквідації, подали 

недостовірну інформацію. 

       Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки 

документів ОСББ, які підтверджують цільове використання кредитних коштів 

(рахунки-фактури, договори купівлі-продажу або документи,  що 

підтверджують сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи, акти 

перевірок цільового використання коштів за кредитом або документи,  що 

підтверджують факти впровадження енергозберігаючих заходів, акти прийому-

передачі товарів, акти про надання послуг, виконання робіт або накладні на 

товари та інше) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих 

відповідно до Програми. 

 

 

Секретар міської ради                                                                С .ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 7 

 

  Міському голові 

        _______________________ 

        Голови ОСББ 

        П.І.П.__________________ 

        адреса: 

тел. 

        електронна пошта: 

        ______________________ 

 

Заява 

Просимо Вас включити ОСББ у міську «Програму стимулювання 

створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 

роки». 

До заяви додається: 

1.Статут ОСББ. 

2.Копії установчих та реєстраційних документів.  

3.Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ 

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

4.Копію кредитного договору з кредитно-фінансовою установою 

(завіреного відповідно до законодавства). 

5.Кошторисний розрахунок вартості заходу, документів, які 

підтверджують сплату коштів за придбані матеріали та/або обладнання. 

6.Акт виконаних робіт та/або рахунок-фактура. 

7.Банківські реквізити ОСББ. 

 

 

 

Дата         ________________ П.І.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 8 

Примірний договір  

 про відшкодування % тіла кредиту,  залученого  ОСББ на  здійснення 

енергозберігаючих заходів 

 

м. Корюківка                                                                     ___  ___________20___  р. 
____________________________________________________________________, 

як головний розпорядник коштів в особі _____________________________________, 

що діє на підставі ________________________________ (далі – Головний розпорядник 

коштів), з однієї сторони та______________________________(надалі - Позичальник), 

уклали цей договір (далі - Договір) про наступне: 

1. Предмет договору 

Головний розпорядник коштів на підставі рішення Корюківської міської ради             

від ________№ _______ «Про затвердження Програми стимулювання створення, 

фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки» (надалі - 

Програма), рішення виконавчого комітету від__________ №____, відшкодовує 

Позичальнику тіло кредиту в розмірі __30__%, передбачених кредитним 

договором_________________,що складає ________грн.____коп. за період 

користування кредитними коштами  з __________до ___________ , сплачених 

позичальником за кредитним договором від _______ № _________, укладеним                      

з кредитно-фінансовою установою на цілі, передбачені Програмою,  на умовах                     

та в порядку, визначеному цим Договором. 

 

2. Умови, порядок та здійснення відшкодування частини суми кредиту 

2.1. Головний розпорядник коштів здійснює відшкодування 30 % тіла кредиту, 

сплачених Позичальником кредитно-фінансовій установі за користування кредитом, 

на підставі  платіжного доручення з відміткою банку з вказанням періоду, за який 

нарахована частина суми кредиту та довідки з кредитно-фінансової установи                      

про нараховану і сплачену ОСББ  частину тіла кредиту за певний період за умови 

відсутності обставин визначених цим Договором та Програмою, які позбавляють 

Позичальника права на отримання відшкодування 30% тіла кредиту. Відшкодування 

за грудень місяць здійснюється за умови сплати частини суми кредиту та надання 

вищевказаних документів до 20 грудня.  

2.2. Відшкодування 30% тіла кредиту Головним розпорядником коштів Позичальнику 

припиняється у випадку порушення Позичальником умов даного Договору. 

2.3. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення 

платежів не з вини Головного розпорядника коштів, відшкодування 30% тіла 

кредиту здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання 

Головним розпорядником коштів бюджетного фінансування на свій 

реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі. 

 

3. Обов'язки та права Сторін 

 

3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується: 

3.1.1. Забезпечувати Позичальника консультаціями та документацією з питань, що 

стосуються взаємних зобов'язань Сторін. 



3.1.2. Зареєструвати відповідно до укладеного Договору юридичні та фінансові 

зобов'язання в____________________. 

3.1.3. Письмово повідомляти за 10 (десять) календарних днів Позичальника щодо 

припинення надання Позичальнику відшкодування 30 % тіла кредиту                            

з обґрунтуванням причин такого припинення. 

3.1.4.  

3.2. Позичальник зобов'язується: 

3.2.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Головному розпоряднику коштів 

документи та інформацію, передбачені даним Договором та Програмою. 

3.2.2. Повідомляти Головному розпоряднику коштів про зміну реквізитів 

Позичальника для отримання відшкодування 30 % тіла кредиту та зміну умов 

кредитного договору з кредитно-фінансовою установою, що впливатимуть на 

правовідносини за цим Договором. 

3.2.3. Виконувати інші зобов'язання передбачені цим Договором. 

 

3.3 Головний розпорядник коштів має право: 

3.3.1. Вимагати від Позичальника надання документів та інформації, пов'язаних                   

з наданням відшкодування 30% тіла кредиту. 

3.3.2. Припинити виплату Позичальнику відшкодування 30 % тіла кредиту у 

разі:  

- відсутності бюджетних призначень;  

- порушень Позичальником умов кредитного договору; 

- припинення дії договору Позичальника з кредитно-фінансовою установою. 

3.3.3. Здійснювати перевірку Позичальника на його відповідність вимогам, 

визначених у Програмі в період здійснення відшкодування тіла кредиту. 

 

3.4. Позичальник має право: 

3.4.1. У випадку належного виконання умов цього Договору отримувати 

відшкодування 30 % тіла кредиту, сплачених за кредитним договором, укладеним  з 

кредитно-фінансовою установою, в порядку визначеному цим Договором                            

та Програмою. 

3.4.2. Вимагати та отримувати від Головного розпорядника коштів інформацію                    

та консультації з питань надання відшкодування 30% тіла кредиту. 

 

4. Відповідальність Сторін 

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та 

Законодавства. 

4.2. Позичальник несе відповідальність за достовірність передбачених Програмою 

документів, наданих Головному розпоряднику коштів для отримання відшкодування 

30 % тіла кредиту. 

4.3. Головний розпорядник коштів не відповідає перед кредитно-фінансовою 

установою за невиконання або неналежне виконання Позичальником його обов'язків             

за кредитним договором. 

4.4. Головний розпорядник коштів не відповідає перед Позичальником                              

за невиконання або неналежне виконання кредитно-фінансовою установою її 

обов'язків за кредитним договором. 



4.5. Головний розпорядник коштів не відповідає перед Позичальником за виконання 

зобов’язань у разі відсутності фінансування на цілі Програми. 

4.6. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконання умов цього 

Договору у разі настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли 

передбачити і які перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов'язань за цим 

Договором. 

5.  Заключні положення 

5.1.  Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та діє до                    

___________20____ року, якщо його не буде розірвано достроково у порядку, 

передбаченому цим Договором. 

5.2. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються з урахуванням норм 

Програми та законодавства. 

5.3. У разі змін в законодавстві щодо правовідносин, визначених в цьому Договорі,               

у випадках внесення змін до кредитного договору, укладеного між Позичальником та 

кредитно-фінансовою установою, що впливатимуть на правовідносини за цим 

Договором, а також в інших випадках, за погодженням Сторін в Договір вносяться 

відповідні зміни та доповнення шляхом оформлення додаткової угоди, яка                             

є невід'ємною частиною Договору.  

5.4. Сторони докладатимуть усіх зусиль щоб врегулювати будь-які спори стосовно 

цього Договору шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання буде неможливим та 

Сторони не досягнуть згоди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня початку 

переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку. 

5.5. Будь-яке повідомлення, яке повинно бути надане відповідно до цього Договору, 

вважається належно наданим Стороні, якщо воно передане особисто, кур'єром, 

надіслане поштою листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення)                  

за адресою місцезнаходження Сторони або на іншу адресу, яка повідомлена 

Стороною відповідно до цього Договору. 

5.6.  Цей договір укладено у двох примірниках по одному для кожної Сторони,                  

які мають однакову юридичну силу. 

 

Реквізити сторін 

 

Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

  

______________ П.І.П. 

 

 

 

 

Міська рада (Головний 

розпорядник коштів): 

_______________П.І.П. 

 

 

 

 



ДОДАТОК  9 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 
№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

1 Інформаційно-

освітні заходи 

Друк буклетів та 

методичної 

літератури, 

інформаційних 

матеріалів, 

розміщення 

інформації в ЗМІ  

2020-2022 

роки 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

2020 рік - 5,0 

2021 рік - 5,0 

2022 рік - 5,0 

2 Організація 

навчань, 

семінарів 

Допомога 

керівникам ОСББ, 

обмін досвідом, 

організація 

навчань, семінарів, 

курсів, тренінгів  

2020-2022 

роки 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

2020 рік - 10,0 

2021 рік - 10,0 

2022 рік - 10,0 

3 Покращення 

технічних 

характеристик 

будинків 

Надання фінансової 

підтримки на 

проведення 

ремонтів в 

будинках ОСББ та 

на прибудинковій 

території 

2020-2022 

роки 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

2020 рік - 200,0 

2021 рік - 300,0 

2022 рік - 350,0 

Надання 

співфінансування 

робіт з 

капітального 

ремонту будинків 

ОСББ  

2020 рік - 200,0 

2021 рік - 400,0 

2022 рік - 500,0 

Сплата 30% тіла 

кредиту за 

кредитами 

залученими ОСББ 

на впровадження 

енергозберігаючих 

заходів 

2020 рік - 300,0 

2021 рік - 400,0 

2022 рік - 500,0 

 Всього по 

Програмі  

    2020 рік – 715,0 

2021 рік – 1115,0 

2022 рік – 1365,0 

 

 

Секретар міської ради                                                           С.ОЛІЙНИК 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАМА 

запобігання безпритульності  та 

розмноженню бродячих тварин на території  

населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади 

на 2020-2022 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2019 рік 



 

ПАСПОРТ 

Програми  запобігання безпритульності та розмноженню  бродячих тварин 

на  території  населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громадина 2020-2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. Нормативно – правові документи на 

підставі яких  розроблено програму 

Закони України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», «Про 

захист тварин від жорстокого 

поводження», «Про ветеринарну 

медицину», «Про санітарно-

епідеміологічне благополуччя 

населення». 

3. Розробник програми Виконавчий комітет  міської ради  

4. Учасники програми Виконавчий комітет міської ради, 

КП «Благоустрій»,  заклади 

ветеринарної медицини, громадські 

організації, Головне управління 

Держпромспоживслужби в 

Чернігівській області, 

зооволонтери 

5. Відповідальний виконавець Виконавчий  комітет міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансованих ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, усього: 

 

2020 рік – 150 000,0 

2021 рік – 150 000,0 

2022 рік – 150 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА  

На теперішній час у громаді склалася не проста ситуація з питання 

утримання домашніх тварин, а саме:  

-відсутність обліку та реєстрації домашніх тварин;  

-недостатність контролю за дотриманням правил утримання тварин та 

своєчасністю проведення вакцинації;  

-не розвинена система стерилізації домашніх тварин, безконтрольне 

розмноження;  

-неврегульованість нормативно-правового забезпечення питань 

поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і в Корюківській 

територіальній громаді;  

-відсутність системи вилову безпритульних тварин, механізмів 

регулювання кількості безпритульних тварин;  

-відсутність матеріально-технічної бази, організаційного та фінансового 

забезпечення контролю за чисельністю безпритульних тварин, служби пошуку 

тварин, які загубилися;  

-незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;  

-випадки безвідповідального ставлення власників до тварин, через що 

вони виявляються кинутими або загубленими;  

-відсутність контролю в місцях продажу тварин та притулків для тварин в 

місті. 

Ситуація з великою кількістю безпритульних тварин, яка має місце на 

вулицях громади, є неприйнятною.  

Вона призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану 

громади, загострення соціального напруження, збільшення кількості 

постраждалих осіб від агресивних тварин, хвороб та загибелі самих тварин.  

Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: гинуть та 

одержують травмування при дорожньо-транспортних подіях, потрапляють у 

місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями; 

непоодинокі випадки жорстокого поводження з тваринами.  

Не вирішене питання утилізації, захоронення померлих тварин. 

Залишається проблема несанкціонованих кладовищ і безсистемних захоронень 

тварин в межах громади. 

 Програма спрямована на  фінансове забезпечення заходів щодо 

регулювання  кількості бездомних (бродячих) тварин на території населених 

пунктів  громади, зменшення загрози розповсюдження сказу та інших  

небезпечних захворювань, які передаються через  бродячих тварин, приведення  

умов  поводження  з бродячими тваринами до цивілізованих норм. 

 Актуальність  цієї Програми обумовлена збільшенням кількості бродячих 

тварин на території  громади, регулярними спалахами захворювання тварин на 

сказ на території  громади, неодноразовими  зверненнями жителів громади, 

особливо дітей, які  потерпають від  бродячих  собак. 



 

 Програма направлена на  визначення шляхів вирішення  проблем з 

перебування на вулицях громади бродячих тварин, які  становлять потенційну 

загрозу мешканцям. 

 

2. МЕТА  ТА ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 

 Мета Програми   спрямована на  розв’язання  проблеми цивілізованим 

шляхом, з урахуванням  думки жителів громади, щодо  гуманного  поводження 

з бродячими тваринами, зменшення чисельності таких тварин на території 

громади і в першу чергу в громадських  місцях (вулиці, дитячі майданчики, 

ринки), запобігання виникнення агресії з боку бродячих  собак, забезпечення  

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

території населених пунктів громади, негайне прибирання трупів померлих 

тварин. 

 Досягнення  зазначеної мети буде здійснюватись шляхом реалізації 

заходів, передбачених цією Програмою. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ   ТА ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ 

 Основними завданнями Програми є: 

- розв’язання проблеми безконтрольного перебування на вулицях 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади значної 

кількості  бродячих тварин, особливо в громадських місцях із значним 

скупченням людей, які  становлять потенційну загрозу здоров’ю та життю  

жителів громади; 

- запобігання  спалахам захворюваності тварин, особливо на сказ та інші  

інфекційні хвороби, які несуть загрозу для тварин та людей; 

- безконтрольне збільшення  поголів’я бродячих тварин. 

Основні заходи з виконання Програми: 

- забезпечення співпраці з правоохоронними органами по встановленню 

власників бродячих тварин та притягнення їх до адміністративної  

відповідальності. 

    Виконавці: виконком  міської ради,  

Корюківське відділення поліції     Менського 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області (у 

відповідності до Закону України «Про 

Національну поліцію») 

- інформування  населення  про порядок та  правила  тримання  собак, 

котів і хижих тварин на території населених пунктів Корюківської міської ради 

з метою попередження  виникнення випадків потрапляння  тварин на вулиці. 

    Виконавці: виконком  міської ради,  

     зооволонтери 

- проведення заходів  із стерилізації, щеплення, профілактичних обробок 

бродячих тварин, вилучення хворих тварин із вулиць, проведення їх лікування  

чи вжиття інших гуманних заходів з метою недопущення розповсюдження  

інфекційних хвороб. 



 

  Виконавці: заклади ветеринарної  медицини,                        

громадські організації, КП «Благоустрій»,  

 зооволонтери; 

 

- забезпечення негайного вилучення  з території населених пунктів трупів 

загиблих тварин та захоронення їх у відведених для цього  місцях.  

    Виконавці: КП «Благоустрій»,  

    заклади ветеринарної медицини; 

- забезпечення  спільно з  лікарнею ветеринарної медицини інформування 

населення  про необхідність реєстрації собак, котів та інших хижих  тварин, які 

перебувають на утриманні жителів, проведення їх щорічного щеплення  проти 

сказу та проведення лікувально-профілактичних  обробок.   

Виконавці: виконавчий комітет міської ради 

заклади ветеринарної медицини. 

 

4.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Виконання  Програми здійснюється  в межах асигнувань, передбачених в 

міському бюджеті відповідно на 2020 - 2022 роки та  інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. 

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

- зменшення  кількості  бродячих  тварин в громадських місцях населених 

пунктів міської територіальної громади; 

- зменшення  стану  небезпеки, яку спричиняють бродячі тварини для 

жителів громади, особливо для дітей; 

- виховання в людей, особливо у дітей гуманного, відповідального  

ставлення до домашніх тварин (собак, котів). 

 

6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 Прогнозний обсяг видатків на виконання  Програми, виходячи з потреби 

на проведення заходів, складає 450,0 тис. грн. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 Контроль за виконанням Програми здійснюють: профільні комісії міської 

ради, виконавчий апарат міської ради, громадські організації.  

 

 

Секретар міської ради                                                           С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАМА 
організації суспільно корисних  робіт для 

правопорушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання 

суспільно корисних робіт, на території Корюківської 

міської територіальної громади  на 2020-2022 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2019 рік 



 

1. ПАСПОРТ 

ПРОГРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ ДЛЯ 

ПРАВОПОРУШНИКІВ, НА ЯКИХ СУДОМ НАКЛАДЕНО 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ У ВИГЛЯДІ СУСПІЛЬНО 

КОРИСНИХ РОБІТ, НА ТЕРИТОРІЇ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020-2022 РОКИ 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2.  

 

Назва нормативно правового акту 

Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту 

прав дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення 

заборгованості зі сплати 

аліментів», Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, 

Закон України про місцеве 

самоврядування в Україні 

 

3. Розробник програми Виконавчий комітет міської ради  

4. Учасники програми Корюківська міська рада, КП 

«Благоустрій, КП «Убідьське», 

Корюківська житлово-

експлуатаційна контора 

5. Відповідальний виконавець КП «Благоустрій, КП «Убідьське», 

Корюківська житлово 

експлуатаційна контора 

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. Загальний обсяг фінансованих 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми,  всього: 

450,0 тис.грн., в т.ч. 

2020 рік-150,0 тис.грн. 

2021 рік-150,0 тис.грн. 

2022 рік-150,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ВСТУП 

 

 Відповідно до статей 26, 38, 59 України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів», на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, в інтересах захисту прав дітей на утримання, 

організовуються оплачувані суспільно корисні роботи для осіб, на яких судом 

призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Ці роботи 

є видом оплачуваних суспільно корисних робіт, які організовуються для 

реалізації державної політики захисту прав та інтересів дітей на належне 

утримання та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.  

За порушення вимог вищезазначених законодавчих актів України 

передбачено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно- 

корисних робіт особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. 

Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. У 

зв’язку з цим є необхідність в прийнятті Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, на території 

Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі-

Програма), в якій затвердити види суспільно корисних робіт та перелік 

об’єктів, підприємств, установ і організацій, на яких проводитимуться 

оплачувані суспільно корисні роботи за рахунок фінансування коштів міського 

бюджету. 

 

3. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Програма розроблена на забезпечення виконання норм та вимог 

законодавчих нормативно-правових актів при відпрацюванні порушниками 

суспільно корисних робіт за направленням Корюківського районного сектору 

філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області. 

 

4. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою цієї Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики 

у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів, а також забезпечення тимчасової зайнятості громадян та сприяння 

соціального розвитку громади. 

 

 

 



 

5. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 

 

1. Шляхами і способами розв’язання проблем є:  

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей; 

 

2) ведення обліку осіб (порушників), направлених Корюківським районним 

сектором філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області на 

відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт; 

 

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими 

засобами праці для проведення суспільно корисних робіт. 

 

2. Перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується проведення 

суспільно корисних робіт: 

 

1)Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради; 

 

2)Комунальне підприємство «Убідьське » Корюківської міської ради; 

 

3)Корюківська житлово-експлуатаційна контора. 

 

3.Перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт: 

 

1) благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської міської 

ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг, тощо); 

 

2) ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження 

негабаритного сміття, гілля; 

 

3) очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського 

транспорту;  

 

4) прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки 

зелених насаджень; 

 

5) участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії; 

 

6) прибирання території дитячих та спортивних майданчиків; 

 

7) благоустрій та ремонт малих архітектурних форм; 

 



 

8) ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав, 

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей 

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож; 

 

9) відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово- 

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка, 

підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів; 

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками; 

 

10) інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які 

мають суспільно корисну спрямованість. 

 

4. Підприємства, на яких планується проведення суспільно корисних робіт: 

 

1) укладають тимчасові цивільно-правові угоди для організації суспільно -

корисних робіт; 

2) надають перелік видів суспільно корисних робіт; 

 

3) укладають з направленими особами на відпрацювання суспільно корисних 

робіт тимчасові трудові договори на участь в суспільно корисних роботах; 

 

4) інформують порушників про умови, режим роботи, оплату праці на 

підприємстві; 

 

5) здійснюють облік відпрацювання робочого часу правопорушником; 

 

6) оформляють звітну документацію на оплату праці порушників, зайнятих на 

суспільно корисних роботах, та перерахування заробітку або частки заробітку, 

відповідно до діючого законодавства, на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

 

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Головний розпорядник коштів – Корюківська міська рада в межах 

бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми із 

міського бюджету. Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, 

передбачених в міському бюджеті на відповідний бюджетний рік по 

Корюківській міській раді. 

Проведення на території громади оплачуваних суспільно корисних робіт 

передбачається видатками з міського бюджету для нарахування заробітної 

плати погодинно за фактично відпрацьований час, у розмірі не меншому, ніж 

встановлений законом мінімальний розмір оплати праці. Фінансування 

Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті 

на зазначену мету. 



 

Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що 

використовуються в ході проведення суспільно корисних робіт, забезпечують 

роботодавці відповідно до визначених обсягів. 

 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України щодо виконання 

порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт 

в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів боржниками. 

 

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми 

покладається 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. 

 

 

Секретар міської ради                                                             С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

від 17 грудня 2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги  на території  Корюківської міської 

територіальної громади на 2020 -2022 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2019 рік 



 

1. ПАСПОРТ 

Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги  

на території  Корюківської міської територіальної громади  

на 2020 -2022 роки 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада, Комунальне 

некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна 

лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області» 

2 Нормативно-правові акти, як 

підстава для розроблення 

Програми  

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України,  

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

«Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», 

«Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській 

місцевості»,  «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» 

3 Розробники Програми Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради, Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської районної 

ради Чернігівської області» 

4 Відповідальні виконавці 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради, Комунальне некомерційне 

підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської районної 

ради Чернігівської області» 

5 Учасники Програми Корюківська міська рада, Комунальне 

некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна 

лікарня Корюківської районної ради 

Чернігівської області» 

6 Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми всього,  

тис. грн. 

 

24 000,0 тис.грн. 

 

 

 

 



 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Аналіз стану здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я 

свідчить, що демографічна ситуація в громаді характеризується поступовим 

зменшенням загальної чисельності населення та народжуваності із зростанням 

загальної смертності, негативним природнім приростом . 

В структурі основних причин смертності дорослого населення перше 

місце посідають хвороби кровообігу; на другому місці – злоякісні 

новоутворення; на третьому місці – травми та отруєння і на четверте місце 

стабільно виходять хвороби органів травлення. 

У структурі захворюваності жителів переважають хронічні неінфекційні 

захворювання, які в першу чергу формують структуру смертності населення 

району, із яких «левову частку» складають хвороби системи кровообігу і 

злоякісні новоутворення. 

Дані хвороби формують в тому числі і структуру первинного виходу 

населення громади на інвалідність. 

Зважаючи на соціально-економічну ситуацію, інтенсифікацію 

міграційних процесів та фактичний стан здоров'я населення громади 

комплексна Програма буде спрямована на мобілізацію ресурсів органів 

місцевого самоврядування, сил закладів охорони здоров'я і самого населення на 

покращення тих показників здоров'я, які в першу чергу формують 

демографічну ситуацію громади, а відтак показник здоров'я громади в цілому. 

Рівень санітарної культури жителів залишається недостатнім, значна його 

частина має шкідливі для здоров’я звички.  

Надзвичайно низьким є показник чисельності населення, яке регулярно 

займається фізичною культурою. Залишається  бідною інфраструктура та 

індустрія здоров’я. 

Охорона здоров’я визначається одним із пріоритетних напрямків 

державної політики та одним  із основних факторів національної безпеки 

країни. 

Перспективність розвитку суспільства визначається станом здоров’я 

людини та державними витратами на охорону здоров’я. 

Здоров’я  людини є головною цінністю держави, має важливе значення в 

житті кожної людини, надає можливість досягнути індивідуального і 

суспільного добробуту та благополуччя, є головною умовою стійкого 

економічного розвитку. 

Ключовими проблемами охорони  здоров’я  населення  є: 

  - незадовільний стан здоров’я населення; недостатнє медикаментозне і 

матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; диспропорція 

первинного, вторинного і третинного рівнів медичної допомоги; 

 - брак сучасних медичних технологій, низький рівень інформованості про 

засоби збереження здоров’я та активного дозвілля; недостатня ефективність 

заходів щодо формування здорового способу життя; 

 - недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності 

системи охорони здоров’я; недостатній розвиток ринку медичних послуг; 

 - морально та фізично застаріле медичне обладнання; 



 

         Погіршення стану здоров’я зумовлене насамперед комплексом не 

медичних, а соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим 

способом життя населення. Оскільки здоров’я населення є результатом 

діяльності не тільки галузі охорони здоров’я і інтегральним показником 

успішності функціонування держави, усіх її інституцій. 

         Необхідність розроблення Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської територіальної громади на  2020 

-2022 роки (далі-Програма) пов’язано з потребою у забезпеченні ефективного 

фінансування розвитку системи охорони здоров`я, вдосконалення надання 

вторинної медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги населенню 

Корюківської територіальної громади на вторинному рівні. 

Програма визначає цілі та шляхи розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської районної 

ради Чернігівської області» (далі -Підприємство). 

Прийняття Програми сприятиме поліпшенню стану здоров’я населення 

шляхом забезпечення своєчасної та якісної вторинної медичної допомоги, що 

базується на інтегрованому підході до вирішення медико-соціальних потреб як 

окремих громадян так і громади  в цілому. 

 

3. Мета Програми 
 

 Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і 

зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності 

надання медичної допомоги, з пріоритетним напрямом профілактики та 

лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш 

значущих в соціально-економічному та медико-демографічному плані. 

    Необхідність розроблення зумовлена: 

 - завданнями держави щодо забезпечення конституційного права кожного 

громадянина України на охорону здоров'я; 

 -  необхідністю забезпечення прозорості бюджетного процесу у галузі охорони 

здоров’я громади, що досягається чітко визначеними у Програмі цілями і 

завданнями, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищенням 

рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм; 

 - актуальністю встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням 

бюджетних коштів та результатами їх використання, що досягається 

застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі; 

     Враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання цін на 

лікарські засоби та медичні вироби, продукти харчування та енергоносії, 

питання ефективного, раціонального та гарантованого фінансування заходів 

щодо охорони здоров’я населення стає особливо актуальним. 

Необхідність прийняття Програми також зумовлено тривожною медико-

демографічною ситуацією громади, що характеризується невисоким рівнем 

народжуваності та зростанням рівня загальної смертності, в тому числі 

смертності чоловічого населення працездатного віку, демографічним старінням, 

зростанням загального тягаря хвороб, які формують демографічну ситуацію.  

     Низький рівень матеріально-технічного забезпечення закладів охорони 



 

здоров'я громади, недостатність оснащення сучасною високо-технологічною 

апаратурою, лабораторним обладнанням впливають на рівень діагностики та 

лікування захворювань, які мають значний соціальний тягар для економіки 

громади, зумовлюють високі показники занедбаності та несвоєчасності надання 

медичної допомоги, високу інвалідизацію та смертність в працездатному віці. 

     Все це обумовлює необхідність розробки та впровадження нових 

сучасних технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів покращення 

матеріально- технічного стану закладів охорони здоров'я громади. 

Програма спрямована на реалізацію пріоритетів у сфері охорони здоров'я 

щодо профілактики хронічних неінфекційних захворювань, задоволення 

медичних потреб населення громади за найбільш значущими в соціально-

економічному і медико-демографічному плані захворюваннями та покращення 

якості життя. 

          Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи з 

модернізації системи охорони здоров'я в рамках законодавства України, 

забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я обладнанням, 

лікарськими засобами та медичними виробами, тощо. 

 

4. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми 

Оптимальними шляхами розв’язання проблем,  визначених Програмою, є:  

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, а саме, оснащення 

структурних підрозділів закладу медичним обладнанням та інструментарієм 

відповідно до Примірного табеля оснащення;  

- удосконалення роботи шляхом проведення якісного лікування хворих в 

умовах стаціонару, забезпечення нагляду за хворими з хронічними 

захворюваннями, проведення санітарно-освітніх заходів; 

- забезпечення окремих категорій населення та хворих з окремими 

захворюваннями лікарськими засобами на пільговій основі; 

- забезпечення комфортних умов для перебування пацієнта у закладі, що 

передбачає проведення капітальних та поточних ремонтів у відділеннях лікарні 

з використанням енергозберігаючих заходів, забезпечення опалення 

структурних підрозділів, надання пацієнту сервісних послуг високої якості; 

- забезпечення медичних закладів лікарями; 

- забезпечення житлом лікарів, що надають вторинну медичну допомогу; 

- покращення інформаційно-технологічного забезпечення структурних 

підрозділів закладу (сучасний інтернет-зв’язок, робота з медичною 

інформаційною системою та забезпечення інформаційної підтримки); 

 - оновлення автотранспорту лікарні, проведення ремонту існуючих 

автотранспортних засобів; 

- забезпечення наявних автотранспортних засобів паливно-мастильними 

матеріалами відповідно до потреб. 

 

 

 

 



 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно 

до законодавства за рахунок коштів Корюківської міської ради, залучення 

додаткових коштів для розвитку якісної вторинної медичної допомоги на 

території  Корюківської територіальної громади відповідно до Закону України 

«Про державно-приватне партнерство», інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України. 

    Обсяг фінансування Програми може бути уточнений виходячи з 

конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови 

стабільного фінансування її складових. 

 

6. Основні завдання і заходи Програми. Очікувані результати 

Основними завданнями Програми є: 

- створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові; 

- збереження здоров'я громадян у похилому віці, подовження активного 

довголіття; 

- скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі 

соціально значимих; 

- забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного 

фізичного середовища у громаді; 

- модернізація галузі охорони здоров'я, в тому числі шляхом впровадження 

інвестицій та державно-приватного партнерства; 

- досягнення рівноправності жителів громади у питаннях охорони здоров'я. 

Виконання Програми дасть можливість: 

 Покращити демографічну ситуацію в Корюківській територіальній 

громаді: 

- збільшити показники середньої тривалості життя жителів громади; 

     - знизити рівень малюкової смертності. 

 Удосконалити організаційну структуру системи медичного 

обслуговування: 

- розробити оптимальну для потреб громадян систему профілізації 

стаціонарного лікувального закладу, привести до належного стану 

приміщення, у яких він розташований, оновити медичне устаткування; 

 - створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем 

надання пацієнтам спеціалізованої медичної допомоги; 

- забезпечити щорічне фінансування робіт по приведенню до належного 

стану приміщень лікувального закладу, придбання сучасного обладнання та 

медикаментів, а також забезпечення передбачених законом виплат для 

працівників підприємства; 

- забезпечити утилізацію медичних відходів; 



 

 - забезпечити безпеку пацієнтів та медичного персоналу в частині     

забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів і забезпечення 

пожежної безпеки. 

 Підвищити якість надання медичної допомоги: 

- поліпшити медичну допомогу вразливим верствам населення; забезпечити 

населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення; 

- забезпечити максимальне охоплення мешканців громади профілактичними 

оглядами з метою раннього виявлення захворювань дорослих та дітей; 

- зниження смертності населення у працездатному віці; 

- знизити рівень смертності від захворювань органів кровообігу, в тому числі 

від гострого інфаркту міокарда та від інсульту; 

- знизити смертність від злоякісних новоутворень; 

- знизити показник онкозанедбаності; 

- знизити рівень захворюваності на туберкульоз; 

- покращити соціальну підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей; 

- зменшити первинний вихід хворих на інвалідність. 

  Посилити кадровий потенціал медичної галузі: 

- підвищити ефективність використання наявних кадрових ресурсів; 

- покращити соціальну підтримку медичних працівників; 

- покращити якісний склад кадрів працівників лікувального закладу за 

рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення 

молодих фахівців, конкурсний відбір кадрів, ефективні системи атестації, 

забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу);  

- поглибити співпрацю з державними медичними закладами з метою 

створення системи безперервного підвищення кваліфікації медичних 

працівників  системи охорони здоров’я. 

 Створити цілісну систему інформаційного забезпечення системи охорони 

здоров'я в умовах єдиного медичного простору: 

- створити сучасну систему інформаційного забезпечення у сфері охорони 

здоров’я;  

- поліпшити інформаційне забезпечення закладу охорони здоров’я 

Корюківської міської територіальної громади. 

 

6. Строки виконання Програми 

Програма розрахована на 2020 – 2022 роки. 

 

 

Секретар міської ради                                                                 С.ОЛІЙНИК 



 

                 Додаток 1                                                                                                                                                                            

до Програми розвитку вторинної                                                                                                                                                                                

медичної допомоги на території  

Корюківської міської 

територіальної громади на 2020-

2022 роки 
                                                                                                                                                                 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території  Корюківської міської територіальної громади  

на  2020 -2022 роки 

(тис.грн.) 

 

 

Секретар міської ради                                                                 С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, всього (тис. гривень) 10 000,0 6 000,0 8 000,0 24 000,0 
в т.ч.     

Міський бюджет 10 000,0 6 000,0 8 000,0 24 000,0 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 17 грудня  2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру 

«КУБ» Корюківської міської ради  

на 2020 - 2022 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2019 рік 



 

Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 
 

Корюківська міська рада 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»,  Постанова Кабінету Міністрів 
України від 20.12.2017 №1014 «Про 
затвердження типових положень про 
молодіжний центр та про експертну раду 
при молодіжному центрі» 

3. Розробник Програми Виконавчий  комітет  Корюківської міської 
ради 

4. Відповідальний виконавець 
Програми 

Виконавчий комітет Корюківської міської 
ради 

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Корюківський 
міський молодіжний центр «КУБ» 
Корюківської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020 – 2022 роки 

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього: 
 

2700,0 тис. грн., в т.ч. 
2020 рік – 800,0 тис.грн. 
2021 рік – 900,0 тис.грн. 
2022 рік – 1000,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальні положення 

Особливим пріоритетом молодіжної політики в Україні є розвиток мережі 

молодіжних центрів та просторів європейського зразка, які по своїй суті  

є осередками практичної роботи з молоддю. Це унікальні установи, що 

сприяють розвитку молодих людей, громадянській освіті, популяризації 

здорового способу життя, волонтерства, молодіжному підприємництву, 

підвищенню рівня мобільності молоді тощо. Їх напрями роботи формуються 

відповідно до потреб та інтересів молодих людей конкретної громади. 

Сьогодні в Україні вже діє кілька сотень молодіжних центрів і просторів 

різної форми власності, у тому числі утворених на базі закладів освіти, 

культури, спорту. Такі молодіжні хаби, платформи та коворкінги успішно 

працюють у більшості обласних центрів України, а також активно 

розвиваються в маленьких містах і селах України. 

В Програмі розвитку та фінансової підтримки Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на 2020 - 2022 роки 

(далі - Програма)  максимально врахована ефективність молодіжної політики в 

громаді, яка значною мірою залежить лише від єдності та координації  дій 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, молодіжного представництва і  

суспільних  потреб мешканців громади.  Характерними ознаками її виступають 

структурно-функціональна модель реалізації молодіжної політики на рівні 

громади, яка зосереджує увагу на тому, що молодіжна політика інтегрує  в собі 

усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіту, працевлаштування 

та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо. 

Необхідність розроблення Програми пов’язана з:  

- вимогами до соціалізації та самореалізації молоді у векторі сучасної 

державної молодіжної політики в Україні;  

- інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її 

творчого потенціалу; 

- популяризації здорового способу життя молоді; 

- забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства; 

- підвищенню рівня мобільності молоді. 

Програма визначає основні цілі та завдання діяльності та розвитку 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

на 2020 - 2022 роки та передбачає комплекс взаємоузгоджених заходів, 

спрямованих на досягнення поставлених цілей, відповідно до визначених 

пріоритетних напрямків щодо створення відповідних умов для громадської 

діяльності і різнобічного розвитку молоді та на підтримку молодіжних 

ініціатив. 

2. Мета Програми 

Метою програми є сприяння соціалізації та самореалізації молоді, 

інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її 

творчого потенціалу, національно-патріотичному вихованню, популяризації 



 

здорового способу життя молоді, працевлаштуванню молоді та зайнятості  

у вільний час, забезпеченню громадянської освіти та розвитку волонтерства, 

підвищенню рівня мобільності молоді. 

 

3. Завдання Програми 

1. Забезпечити реалізацію державної політики у галузі молодіжного 

напрямку, з урахуванням особливостей молодіжного  середовища громади.  

2.  Створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської 

ради.                                                          

3.  Забезпечити матеріально-технічний  стан Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради відповідно до потреб  

повноцінної діяльності. 

         4. Реалізувати принципи  добровільної  участі у діяльності Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради. 

5. Забезпечити роботу щодо сприяння національно-патріотичному 

вихованню та громадянській освіті молоді, зокрема через неформальну освіту. 

6. Використовувати різноспрямований  соціальний  вплив для 

забезпечення індивідуального розвитку та становлення молоді як активного 

соціального суб’єкта. 

7. Брати участь у формуванні та реалізації державної політики  

в молодіжній сфері.  Популяризувати  та проводити заходи щодо встановлення 

стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній 

сфері на загальнодержавному і місцевому рівні. 

8. Розвивати  знання та освітні інновації в роботі з молоддю та формувати  

знання  і навички, необхідні для самореалізації молоді. 

9. Застосовувати принципи активної участі молоді, залучати  молодь до 

процесу колективного ухвалення рішень щодо діяльності Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради. 

10. Створити умови для забезпечення  рівності, відкритості та 

доступності, запобігати впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити 

можливості участі молоді, проведення заходів для молоді у зручний час. 

11. Виховувати повагу до людини, як соціальної цінності, боротьбі  

з проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення 

людиноненависницьких ідеологій. 

12. Створити ефективні засоби та технології пошуку, навчання, виховання 

і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді. Розвивати інтелектуальний і 

творчий потенціал громади.  

13. Створити систему моніторингу умов, процесу та результатів 

діяльності з відповідним прогнозуванням розвитку.  



 

14. Забезпечити участь молоді  у міжнародних молодіжних проектах. 

15.  Для виконання цілей та завдань, визначених Програмою, розроблено 

та наведено в додатку до Програми комплекс заходів (додається). 

 

4. Очікувані результати 

Створення вільного простору для реалізації кращих молодіжних ініціатив, 

відповідно до потреб та запитів громади щодо реалізації молодіжної політики в 

громаді. 

 

5. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету (з урахуванням його реальних можливостей) відповідно до Порядку 

використання коштів міського бюджету для фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради 

згідно з додатком 2. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

1. Координацію та контроль за діяльністю Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради щодо виконання заходів 

Програми покладено на виконавчий комітет Корюківської міської ради. 

2. За результатами аналізу виконання програмних заходів можуть 

вноситися зміни та доповнення до Програми. 

3. Молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради щорічно аналізує 

хід виконання Програми та звітує перед виконавчим комітетом міської ради. 
 

 

Секретар ради                                                                          С.ОЛІЙНИК 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до Програми 

 

Заходи щодо реалізації Програми розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки 

  

№ 

з/п 

Назва заходу Термін реалізації Джерела 

фінансування 

1 Турнір з гри «Мафія» 2020-2022 роки Міський бюджет 

2 Вечір до Дня Закоханих 2020-2022 роки Міський бюджет 

3 Народні гуляння «Проводи 

зими» кулінарний майстер-клас 

2020-2022 роки Міський бюджет 

4 Танцювальний майстер-клас 

для дівчат до 8 Березня 

2020-2022 роки Міський бюджет 

5 Miss School-2020 2020-2022 роки Міський бюджет 

6 Молодіжний мистецький вечір 2020-2022 роки Міський бюджет 

7 ЕКО-акція «Полювання на 

пластик»  

2020-2022 роки Міський бюджет 

8 «Родинні батли» до Дня Сім’ї 2020-2022 роки Міський бюджет 

9 Вело квест до Дня Європи 2020-2022 роки Міський бюджет 

10 Фестиваль «Смугастий Равлик» 2020-2022 роки Міський бюджет 

11 Заходи до Дня Молоді – форум 

молоді громади 

2020-2022 роки Міський бюджет 

12 Молодіжний міні-табір 2020-2022 роки Міський бюджет 

13 Заходи до Дня Міста 2020-2022 роки Міський бюджет 

14 Літне свято на пляжі 2020-2022 роки Міський бюджет 

15 Фестиваль української музики 

та кіно «VATRA» 

2020-2022 роки Міський бюджет 

16 Дебатний турнір  2020-2022 роки Міський бюджет 

17 Патріотичний забіг на «Кубок 

Героя» 

2020-2022 роки Міський бюджет 

18 Молодіжна шоу програма 2020-2022 роки Міський бюджет 

19 Відвідини молоді сіл громади 2020-2022 роки Міський бюджет 

20 Благодійна акція «Від добра – 

добра багато» 

2020-2022 роки Міський бюджет 

 

 

Секретар ради                                                                        С.ОЛІЙНИК 

 



 

 

                   Додаток  2 до Програми                   

 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

коштів міського бюджету для фінансової підтримки  

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ»  

Корюківської міської ради  

 

1. Порядок використання (далі – порядок) визначає механізм використання 

коштів з міського бюджету для фінансової підтримки Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської (далі – бюджетні кошти). 

2. Одержувачем бюджетних коштів, що надаються згідно з цим порядком є  

Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради. 

3. Фінансування Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» 

Корюківської міської здійснюється згідно з Бюджетним кодексом України. 

4. Бюджетні кошти використовуються Корюківським міським молодіжним 

центром «КУБ» Корюківської міської для оплати: 

-    заробітної плати; 

-    нарахувань на заробітну плату; 

-    комунальних послуг та енергоносіїв; 

-    предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; 

-    послуг (крім комунальних); 

-    видатків на відрядження; 

-    інших поточних видатків; 

-   здійснення заходів, передбачених у додатку 1 до Програми. 

5. Корюківським міським молодіжним центром «КУБ» Корюківської 

міської ради дозволяється використовувати бюджетні кошти лише для цілей, 

передбачених пунктом 4 цього Порядку. 

6. Розмір фінансової підтримки встановлюється в межах затверджених 

бюджетних призначень. 

7. Проведення всіх операцій з бюджетними коштами здійснюється 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. 

Складання і подання бухгалтерської та фінансової звітності здійснюється в 

установленому законодавством порядку. 

8. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів 

покладається на визначеного головного розпорядника та одержувача бюджетних 

коштів. 

 

Секретар ради                                                                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  рішенням  тридцять першої 

сесії Корюківської міської  ради  

сьомого скликання 

                                                                                       від 17 грудня 2019 року 

№  5-31/VIІ 

      
                                                                    

                          
 

 

 

 

 

 

 

Програма   

«Забезпечення препаратами інсуліну  

хворих на цукровий діабет жителів 

Корюківської міської  територіальної 

громади  на 2020 рік» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
м. Корюківка 

2019 рік 



 

 

1. Паспорт Програми 
 
 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада 

2 Назва розпорядчого документу 

про розроблення Програми 

Закон України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  «Основи 

законодавства України про охорону 

здоров’я»,  Постанови Кабінету 

Міністрів України: від 17 серпня 1998 

року № 1303 «Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними 

категоріями захворювань», від 05 

березня 2014 року №73 «Питання 

реалізації пілотного проекту щодо 

запровадження державного 

регулювання цін на препарати 

інсуліну», від 23 березня 2016 року 

№239 «Деякі питання відшкодування 

вартості препаратів інсуліну» 

3 Розробник Програми Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

5 Співвиконавці (учасники)    

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська ЦРЛ» 

6 Термін реалізації Програми 2020 ріки 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

тис.грн. 500,0 тис.грн. 

7.1 в тому числі: 

- коштів міського бюджету; 

 

 

500,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

     Цукровий діабет – глобальна медико-соціальна і гуманітарна проблема XXI 

століття, яка торкнулася сьогодні все світове співтовариство. Ще двадцять років 

тому кількість людей у всьому світі з діагнозом «цукровий діабет» не 

перевищувало 30 млн. Сьогодні на діабет хворіє понад 285 млн. осіб, а до 2030 

року, за прогнозом Міжнародної федерації діабету (IDF), їх число може 

збільшитися до 438 млн. 

     Цукровий діабет – тяжке хронічне прогресуюче захворювання, яке потребує 

медичної допомоги протягом усього життя хворого. Діабет характеризується 

розвитком серйозних ускладнень, що потребують дорогого лікування, є однією з 

основних причин передчасної смертності. При цьому діабет невпинно молодшає, 

кожен рік вражаючи все більше людей працездатного віку. 

     За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 10 секунд 

у світі помирає 1 хворий на цукровий діабет, тобто щорічно помирає понад 3 

млн. осіб – більше, ніж від Сніду і гепатиту разом узятих. При цьому діабет 

часто не згадується як безпосередня причина смерті у тих випадках, коли до 

летального результату призводить одна з його пізніх ускладнень, як інфаркт 

міокарда, інсульт або ниркова недостатність. За цими сухими цифрами стоять 

долі конкретних людей і безліч особистих трагедій. 

     Надзвичайна небезпека діабету визнана сьогодні всім міжнародним 

співтовариством. У грудні 2006 року Організація Об'єднаних Націй на своїй 61-ї 

сесії Генеральної асамблеї прийняла спеціальну резолюцію №61/225 по 

цукровому діабету, в якій визнала діабет важким хронічним захворюванням, що 

представляє серйозну загрозу не тільки для добробуту окремих людей, але і для 

економічного і соціального добробуту держав і всього світового співтовариства.  

      На території Корюківської міської об’єднаної територіальної громади 

проживає 153 чоловіки хворих на цукровий діабет та  які потребують 

інсулінотерапії. 

     Актуальність   прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному 

вжитті  заходів для пільгового забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет. 

     Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових 

коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету ОТГ.  

     Законодавчими  підставами  для виконання Програми є закони України: 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я»,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 

року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями захворювань», від 05 березня 2014 

року №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження 

державного регулювання цін на препарати інсуліну», від 23 березня 2016 року 

№239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»,   
 

3. Мета  Програми 

      Метою програми є своєчасне та  стовідсоткове   забезпечення  препаратами 

інсуліну хворих на цукровий діабет, зниження рівня захворюваності, зменшення   



 

 

ускладнень, збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на 

цукровий діабет.    

4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми 

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно: 

- поліпшити підготовку медичних працівників з питань профілактики, 

діагностики та лікування хворих на цукровий діабет; 

- проводити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень; 

- створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики, 

діагностики та лікування хворих на цукровий діабет; 

- впровадити у практику діяльність стандарти (протоколи) надання медичної 

допомоги хворим на цукровий діабет; 

- широко застосовувати сучасні медичні технології; 

- удосконалювати порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення; 

- забезпечити заклади охорони здоров’я сучасними діагностичними 

системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення та 

лікування ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет; 

- забезпечити створення та ефективне функціонування реєстру хворих на 

цукровий діабет; 

- удосконалити систему соціального захисту і реабілітації хворих; 

- сприяти розвитку міжнародного співробітництва з відповідних питань; 

- активізувати роз’яснювальну роботу серед населення для підвищення 

рівня обізнаності з питань профілактики, діагностики та лікування хворих на 

цукровий діабет. 

 

5. Обсяги та джерела Фінансування Програми 

     Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за 

рахунок коштів  бюджету Корюківської  ОТГ. 

 Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно з 

урахуванням фінансових можливостей. 

(тис.грн.) 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

2020 рік 

1 2 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 
500,0 

міський бюджет 500,0 
                                                                                                                                     

6. Строки та етапи виконання Програми 

      Термін реалізації Програми - 2020 рік. Програма розрахована на один рік та 

передбачає  виконання в один етап. 

 

7. Очікувані результати 

     Реалізація заходів Програми дасть змогу повноцінно забезпечити 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, що проживають на території 



 

 

громади, що в свою чергу дасть можливість підвищити ефективність лікування 

та доступність медичної допомоги, знизити смертність від ускладнень хвороб, 

зменшити кількість первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання, 

а також створити умови для продовження  та поліпшення якості життя хворих на 

цукровий діабет.    
 

8. Координація та контроль за виконанням Програми 

      Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на  

постійну комісію з питань  власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

      

 

Секретар ради                                                                              С.ОЛІЙНИК 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                            

рішенням тридцять першої сесії                                                                                                                                                                                                

Корюківської      міської     ради  

сьомого  скликання 

                     від 17 грудня  2019 року 

№  5-31/VIІ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого 

водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2019р. 
 



 

 

ПАСПОРТ 

Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку    

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. 

Корюківка  на 2020 рік 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. Дата , номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України, 

Правила приймання стічних вод до 

систем централізованого 

водовідведення та Порядку 

визначення розміру плати, що 

справляється за понаднормові 

скиди стічних вод до систем 

централізованого водовідведення  

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Корюківської 

міської ради 

4. Співрозробник  КП «Корюківкаводоканал» 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Виконком міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, 

КП «Корюківкаводоканал» 

7. Термін реалізації Програми         2020 рік 

8. Перелік бюджетів, які приймають 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для реалізації 

Програми, всього: 

 

700 000 (сімсот тисяч) грн. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Визначення проблеми, 

на  розв’язання якої спрямована програма 
 

         Метою діяльності  КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є 

стабільне забезпечення  жителів  міста Корюківки комунальними послугами з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.  

Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі   

централізованого водопостачання,  водовідведення  стічних вод  - через міські 

каналізаційні системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські  

шпалери-КФТП» згідно договору, укладеного з підприємством. Договором 

передбачено, що акціонерне товариство зобов’язується  приймати та очищувати 

стічні води, а КП «Корюківкаводоканал» зобов’язується оплачувати роботи по 

очищенню стоків. 

Але в силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал»  не в змозі 

в повному обсязі оплачувати повну вартість  очистки стоків, які потрапляють 

на очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник 

борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків в сумі 

більше  2  мільйонів гривень. 

Основною причиною виникнення боргу є потрапляння притоків 

додаткових вод до системи централізованого водовідведення,  об’єм яких не 

врахований в обсяги реалізації послуги з централізованого водовідведення, 

тобто фізичні і юридичні особи, споживачі послуги, споживають води менше 

ніж той об’єм, який надходить на очисні споруди. 

За цих підстав КП «Корюківкаводоканал» був укладений договір з 

Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько- 

технологічний інститут міського господарства»  про проведення розрахунку 

таких додаткових притоків. 

Згідно з розрахунком, проведеним інститутом, загальний об’єм 

додаткових притоків, що надходять до системи централізованого 

водовідведення, протягом року становить 30,4 тисяч метрів кубічних. Даний 

об’єм не врахований в обсяги реалізації послуг з централізованого 

водовідведення та лягає на витрати підприємства. Щорічні  збитки 

підприємству від потрапляння таких притоків в каналізаційні  мережі     міста  

при діючому тарифі  на очищення  складають 668 800 гривень. 

Дані збитки могли бути покриті шляхом встановлення  плати за очищення 

понаднормових скидів стічних вод до системи централізованого 

водовідведення, яка може бути визначена та встановлена підприємством згідно  

до  Правил приймання стічних вод   до систем централізованого водовідведення  

та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні 

скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених 

Наказом  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України №316 від  01.12.2017 року.  Ці Правила 

поширюються на суб’єктів  господарювання, які надають послуги з 

централізованого водовідведення (виробники) та на юридичних осіб незалежно 

від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців, 



 

 

фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік, 

як самостійні особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом 

України. Однак каналізаційні системи в місті розташовані в основному в 

житловому  секторі та в місцях розташування бюджетних закладів та 

організацій (лікарня, школи, дитячі садки і т.ін.),  а  жителі відповідно до вище 

зазначених Правил, не є суб’єктами справляння плати за понаднормові  скиди 

стічних вод, а встановлення плати для бюджетних закладів та організацій 

потягне додаткові необґрунтовані видатки з міського бюджету.  

З метою  забезпечення  дотримання вимог чинного законодавства  при 

вирішенні проблеми щодо визначення фактичних притоків додаткових стічних 

вод до системи централізованого водовідведення та визначення суб’єктів  

справляння плати за понаднормові скиди і було виготовлено підприємством 

вище зазначений Розрахунок притоків додаткових стічних вод до системи 

централізованого водовідведення м. Корюківка. 

Виходячи з вище викладеного та посилаючись на Розрахунок і 

враховуючи, що КП «Корюківкаводоканал»  самостійно не в змозі покрити за 

рахунок господарської діяльності затрати на очищення притоків додаткових 

стічних вод до системи  централізованого водовідведення  м. Корюківка та хоч 

якимось чином зменшити заборгованість підприємства за очищення цих вод, 

єдиним виходом із цієї ситуації є запровадження підприємству компенсації  сум 

затрат із міського бюджету. 

Для вирішення даного питання та забезпечення стабільного  та 

безперебійного функціонування  КП «Корюківкаводоканал»  в сфері надання 

населенню міста та юридичним особам, користувачам послуг  з 

централізованого   водопостачання та централізованого водовідведення, 

виникла необхідність у розробці та затвердженні даної програми. 

 

2.Мета та основні завдання Програми. 

 

Метою Програми є покращення надання підприємством  жителям міста 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

а основним завданням є  забезпечення стабільного та безперебійного    

постачання холодної води, можливість безперебійно та якісно надавати   

послугу з відведення спожитих вод, їх очищення та можливість очищення 

додаткових притоків без нарощування боргу за виконання цих робіт. 

Виконання Програми дасть можливість зменшити, а з часом і ліквідувати 

борг підприємства  перед ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП»   та в 

послідуючому використовувати кошти на  будівництво нових та на відновлення 

і ремонт діючих мереж централізованого водовідведення, мінімізує можливість 

накладення на підприємство штрафних санкцій за борг з очищення стічних вод, 

запровадження фінансових санкцій та примусового стягнення боргу.   

                                         

3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

Можливість передбачення коштів в  міському бюджеті в обсягах, 

визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до 



 

 

системи централізованого водовідведення м.Корюківка та надання їх 

підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки – 

єдино можливий шлях  розв’язання проблеми. 

Інші шляхи, такі як підвищення тарифу на централізоване водовідведення 

з метою врахування об’єму додаткових притоків стічних вод  до системи 

централізованого водовідведення, запровадження плати, що справляється за 

понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, є 

неприйнятними і такими, що не  відповідають вимогам чинного законодавства. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи 

 

Фінансування  Програми  здійснюється відповідно до законодавства за 

рахунок коштів Корюківської міської ради, а також з інших джерел, не 

заборонених законодавством України   на підставі    Розрахунку   об’ємів 

додаткових притоків стічних вод  до системи централізованого водовідведення 

м.Корюківка та   діючого тарифу на послугу з централізованого водовідведення 

по КП «Корюківкаводоканал». Загальна сума коштів, необхідних на виконання   

заходів  Програми,  складає 700,0 тисяч гривень на 2020 рік.  Вище зазначені  

кошти   можуть  використовуватись на оплату послуги з очищення стічних вод, 

які надходять на очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери- КФТП». 

Обсяг  фінансування Програми  може уточнюватись, виходячи з 

конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету. 

Одержувачем коштів є комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»  

Корюківської міської ради. 

 

5. Очікувані результати виконання  Програми 

 

Виконання визначених  Програмою завдань, дасть змогу досягти 

поставленої мети за такими індикаторами: 

- зменшення  заборгованості підприємства перед ПАТ «Слов’янські 

шпалери- КФТП» за оплату робіт з очистки стічних вод; 

- забезпечення стабільного і в повному обсязі надання підприємством 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення; 

- мінімізацію можливості накладення на підприємство штрафних 

санкцій за невиконання договору на очистку стічних вод; 

- відвернення накладення фінансових санкцій та примусового стягнення 

боргу та призупинення його нарощування; 

- недопущення заборгованості підприємства з оплати податків та 

виплати заробітної плати  в зв’язку з необхідністю покриття затрат 

підприємства на оплату додаткових притоків стічних вод  до системи 

централізованого водовідведення м.Корюківка, об’єм яких не 

врахований в обсяги реалізації послуг з централізованого 

водовідведення; 



 

 

- вивільнення частини коштів підприємства та направлення їх на 

модернізацію та ремонт існуючих мереж  централізованого  

водопостачання та централізованого водовідведення. 

 

7. Контроль за виконанням Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними 

та безпосередніми учасниками  Програми. 

Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією 

Корюківської міської   ради  з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурно розвитку міста. 

 

 

Секретар міської ради                                                              С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                            

рішенням тридцять першої сесії                                                                                                                                                                                                

Корюківської      міської     ради  

сьомого  скликання 

                     від 17 грудня  2019 року 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ  

              

Назва Програми  Програма «Шкільне харчування» на  2020-2021 роки 

Підстава до 

розробки  

Програми 

 

 Закони України «Про освіту»; 

 «Про загальну середню освіту»; 

« Про охорону дитинства»; 

 «Про внесення змін  до деяких законодавчих  актів України»  

від 24.12.2015 року № 911-VІІІ     

Розробник  

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту   Корюківської  

міської ради 

Виконавець Відділ освіти, культури, молоді та спорту   Корюківської  

міської ради 

Строки реалізації  

Програми: 

 2020 - 2021 роки. 

Джерела 

фінансування 

Міський  бюджет  

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством 

України. 

Обсяги 

фінансування  

Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у 

встановленому чинним законодавством порядку. 

Очікувані кінцеві  

результати 

реалізації 

Програми 

 створення єдиної системи харчування; 

 створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я 

школярів, їх гармонійному розвитку; 

  охоплення гарячим харчуванням учнів, що харчуються за 

батьківську плату 

 забезпечення безоплатним харчуванням учнів  пільгових 

категорій (відповідно до чинного законодавства);  

 поліпшення якості харчування школярів; 

 формування навичок правильного та здорового харчування;   

 впровадження нових технологій в організацію          

харчування. 

 

 

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма  «Шкільне харчування» на 2020 - 2021 роки (далі Програма) 

розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про внесення змін  до деяких законодавчих  актів України»  від 24.12.2015 

року № 911-VІІІ. 

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, 

психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього 

комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті 

формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для 



 

 

збереження здоров’я дітей, їх  всебічного розвитку, навчання і виховання.  Одним із 

основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і 

раціональним харчуванням. 

Державою гарантується забезпечення харчування учнів, тому організація 

харчування дітей у закладах загальної середньої освіти належить до пріоритетних 

завдань місцевої влади. 

Відділ  освіти, культури, молоді та спорту  Корюківської міської ради  

забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими 

нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень, організацію 

безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону 

України «Про охорону дитинства».            

  Заклади  загальної середньої освіти Корюківської міської ради  мають 

приміщення їдалень та обідні зали, в яких створені умови для організації гарячого 

харчування усіх школярів 1-11 класів та забезпечення їх буфетною продукцією. 

 Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, 

яка дозволить удосконалити діючу систему харчування, зменшити ціну на продукти 

харчування (за рахунок обсягів закупівель), і за рахунок цього збільшити виконання 

натуральних норм, поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції та 

забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.  

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації 

повноцінного і якісного харчування  школярів. 
 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей,  

підвищення рівня організації  харчування, збільшення кількості учнів, охоплених 

гарячим харчуванням, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, 

удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її 

функціонування;   

 

Реалізація Програми дасть змогу:  

 

 збільшити кількість учнів, які охоплені гарячим  харчуванням;  

 забезпечити гарячим  харчуванням дітей пільгових категорій та дітей, які 

харчуються за батьківську плату; 

 сформувати навички правильного та здорового харчування; 

 надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей, 

урізноманітнити раціон харчування; 

 поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції; 

 змінити підходи до організації харчування через створення  гнучкої 

системи харчування; 

 забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. 

 

Доцільність створення даної Програми обумовлена: 

 турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей; 



 

 

 необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного 

харчування як  важливої складової для розвитку дитячого організму;  

 створенням єдиної  системи організації харчування, яка забезпечить 

раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.      
 

4. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

  Фінансування  Програми здійснюється з міського бюджету відповідно до 

кошторису, після затвердження його рішенням сесії міської ради в межах 

бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.  

 Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації 

харчування у  закладах загальної  середньої освіти Корюківської міської ради, а 

саме:  

  - безкоштовне одноразове харчування учнів пільгових категорій: 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів 1- 11 

класів; учнів 1- 4 класів із сімей, які отримують допомогу  відповідно до Закону 

України «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей з 

особливими освітніми  потребами, які навчаються в інклюзивних класах з числа 

учнів 1- 11 класів. 

-утримання штатних одиниць   (кухарів,  підсобних робітників та 

комірників) шкіл, для організації харчування учнів пільгових категорій та 

учнів,  що харчуються за батьківську плату; 

  

 -оплата послуг, пов’язаних з організацією харчування учнів пільгових 

категорій та учнів,  що харчуються за батьківську плату. 
 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

      

Реалізація основних завдань Програми забезпечить: 

   створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх 

гармонійному           розвитку;   

 забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів; 

 організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного 

законодавства);  

 збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;  

 формування навичок правильного та здорового харчування; 

  створення централізованої системи  харчування; 

 змінення підходу до організації харчування через створення єдиної 

гнучкої системи харчування; 

 використання бюджетних коштів раціонально і ефективно. 

 
 

 

 



 

 

6. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ 

Організація виконання Програми покладається на Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту  Корюківської міської ради. Контроль за 

виконанням Програми здійснює Корюківська  міська рада.  
 

7. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

№ 

п/п 

Заходи Джерела 

фінансуван

ня 

 Виконавці  Термін 

виконання 

 

                             1.Організаційно – методичне забезпечення 

 

1.1 Створення єдиної системи 

організації харчування у  

закладах загальної 

середньої освіти  

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти         

Постійно   

1.2 Оформлення  

інформаційних куточків   

для учнів та батьків щодо 

харчування дітей 

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти         

  

2019 

1.3 Складання та оновлення 

бази даних дітей, які 

потребують  харчування 

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти         

Постійно  



 

 

1.4 Залучення медичних 

працівників     до 

профорієнтаційної  та 

санітарно – просвітницької 

роботи із школярами щодо 

правильного   харчування     

Не потребує заклади 

загальної 

середньої 

освіти         

2020-2021 

1.5 Організація та проведення 

нарад  для працівників 

харчоблоків  

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Постійно  

 

2. Організація харчування у  закладах загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради  

2.1 Забезпечення 

безкоштовним    

харчуванням: 

-дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування з числа учнів 1- 

11 класів;  

-учнів 1- 4 класів із сімей, 

які отримують допомогу  

відповідно до Закону 

України «Про державну  

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; 

 -дітей з особливими 

освітніми  потребами, які 

навчаються в інклюзивних 

класах з числа учнів 1- 11 

класів. 

Міський 

бюджет 

 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, міська 

рада 

 2020-2021  

 

 

 

2.2 Організація харчування 

учнів 1 - 11 класів за 

батьківську плату 

 

Міський 

бюджет 

батьківська 

плата  

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

постійно 

2.3 Дотримання санітарно-

гігієнічних норм щодо 

організації харчування, 

оптимального режиму 

роботи їдалень  

Не потребує Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

заклади 

загальної 

 постійно 



 

 

середньої 

освіти         

  

 

                 Прогнозовані показники фінансування Програми (тис.грн.) 
 

№ 

п/п 

Розділ Програми 2020 

рік 

2021 

рік 

Разом 

1 Забезпечення безкоштовним    

харчуванням: 

- дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування з числа учнів  

1- 11 класів;  

- учнів 1- 4 класів із сімей, які отримують 

допомогу  відповідно до Закону України 

«Про державну  соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; 

 - дітей з особливими освітніми  потребами, 

які навчаються в інклюзивних класах з 

числа учнів 1- 11 класів. 

356,0 400,0 756,0 

 

2 

 

Додаткове введення у штатний розпис 

шкіл, які організовують самостійне 

харчування учнів, додаткових посад 

кухарів, підсобних робітників та 

комірників за рішенням сесії міської ради 

780,0 800, 0 1580, 0 

3 

 

 

Оплата за спожиту електроенергію та 

комунальні послуги (вода, водовідведення, 

опалення)  

180, 0 200, 0 380, 0 

 

   

Секретар міської ради                                                                      С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням  тридцять першої сесії  

Корюківської  міської ради   

сьомого скликання 

від  17 грудня  2019 року 

№  5-31/VIІ 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

придбання в міську комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади  

земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна 

 для суспільних потреб  

на 2020 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2019 рік 

 



 

 

ПРОГРАМА  

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна  

1. Паспорт Програми  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

2. Назва нормативного 

правового акту 

Закон України «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, 

які перебувають у приватній власності, для 

суспільних потреб та з мотивів суспільної 

необхідності», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний кодекс України, 

Цивільний кодекс України 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

4. Відповідальні 

виконавці програми 

Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

5. Термін реалізації 

програми 

2020 рік 

6. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

500 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Загальні положення  

1. Ця Програма розроблена відповідно до Закону України «Про 

відчуження земельних ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності, для суспільних потреб та з мотивів 

суспільної необхідності», «Про місцеве самоврядування в України», 

Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України і визначає порядок 

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної 

громади  об’єктів, які перебувають у власності інших юридичних та фізичних 

осіб.  

2. Об’єктами придбання є:  

- земельні ділянки; 

- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх 

виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна), об’єкти 

незавершені будівництвом;  

- об’єкти житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки 

або квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади 

культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо) та інші об’єкти, у тому числі не 

завершені будівництвом.  

Придбання будь-якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на 

земельній ділянці, яка не знаходиться у власності територіальної громади у 

комунальну власність, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він 

розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною 

громадою у іншій спосіб не заборонений законом. 

 3.Ініціатива щодо придбання об’єктів у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади  може виходити відповідно від 

сесії міської ради, відповідних виконавчих органів міської ради та інших 

органів, передбачених Законом України «Про відчуження земельних ділянок, 

інших об’єктів, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, 

для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності».  

4.Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність 

територіальної громади  здійснюється на підставі рішень сесії міської ради.  

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Не відповідність земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, 

які перебувають у приватній власності, містобудівній документації населених 

пунктів громади. 

 

4. Мета Програми 

Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної форми 

власності Корюківської міської територіальної громади (далі – майно) для 

задоволення потреб територіальної громади, її населення, суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

 

 



 

 

5. Фінансове забезпечення Програми  

Фінансування витрат по даній Програмі здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Загальна сума видатків на 2020 рік передбачається в розмірі                    

500 000,0 грн.  

 

6. Порядок придбання об’єктів у комунальну власність  

Корюківської об’єднаної територіальної громади   

1. Обґрунтовані пропозиції щодо придбання об’єктів у комунальну 

власність територіальної громади надходять для розгляду до Корюківської 

міської ради  

2. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність 

Корюківської об’єднаної територіальної громади ва здійснюється у 

відповідності з чинним законодавством. 

3. Питання придбання об’єкта нерухомості  виносить на розгляд постійної 

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

культурного  розвитку  міста. 

4. Після попереднього розгляду та отримання позитивного висновку 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного  розвитку  міста питання придбання об’єкта 

нерухомості розглядається на пленарному засіданні міської ради та 

приймається відповідне рішення.  

5. На підставі прийнятого рішення міський голова (або уповноважена 

особа) укладає договір купівлі-продажу з продавцем об’єкта нерухомості у 

відповідності з чинним законодавством та підписує акт приймання-передачі 

об’єкта нерухомості.  

6. Корюківська міська рада оприбутковує зазначений об’єкт з подальшою 

постановкою на баланс. 

 

 

Секретар міської ради                                                                   С.ОЛІЙНИК 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17  грудня 2019 року                         м. Корюківка                              №  6-31/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення двадцятої 

сесії сьомого скликання  від 20 грудня 2018 року 

«Про затвердження Положення про порядок та умови  

надання громадянам адресної  матеріальної  допомоги» 
 

 Враховуючи рекомендації постійних комісій  міської ради з питань 

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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись  ст. 

26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 
міська рада  вирішила : 

 

1.  Внести зміни до рішення двадцятої сесії сьомого скликання  від 20 грудня 

2018 року «Про затвердження Положення про порядок та умови надання 
громадянам адресної матеріальної допомоги», а саме: 

1.1.Пункт 2.4. розділу 2 «Порядок надання разової  матеріальної допомоги» 

викласти в новій редакції: 
 «2.4. У виключних випадках на підставі звернення депутата міської ради, до 

якого звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги, виконкомом 

може надаватися допомога у розмірі,  що не перевищує 10000 грн. Кожен депутат 

міської ради упродовж бюджетного року може скористатися правом подання 
такого звернення у межах визначеної суми без  врахування рівня доходів 

громадян.  

            У даному випадку громадяни не звільняються від вимоги щодо подання 
документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення.» 

 

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 
розвитку міста. 

 

 
Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17  грудня 2019 року                        м. Корюківка                                    №  7-31/VIІ 

 

Про затвердження рішень  

виконавачого комітету  міської ради,  

прийнятих у міжсесійний період 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

розвитку міста, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

міська рада  вирішила : 

 

1. Затвердити рішення виконкому Корюківської міської ради: 

 

- № 241 від 20.06.2019 року «Про надання  матеріальної допомоги на 

переобладнання  системи опалення»; 

- № 498 від 13.12.2019 року «Про надання  матеріальної допомоги на 

переобладнання  системи опалення». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                     № 8-31/VIІ 

 

Про внесення змін до  

Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна  

міської комунальної власності  

   

 З метою підвищення ефективного використання майна, що перебуває в 

господарському віданні комунальних підприємств міської ради, враховуючи 

рекомендації постійної комісії 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 вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 15 листопада 2018 року «Про затвердження розрахунку 

та порядок використання плати за оренду майна міської комунальної 

власності», затвердивши Методику в новій редакції (додається). 
 

2. Виконкому міської ради, підприємствам, установам міської 

комунальної власності внести зміни до власних рішень на виконання даного 

рішення міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням тридцять першої сесії  

Корюківської міської ради 

7 скликання від 17 грудня 2019 року №8-30/VII 

 
МЕТОДИКА 

розрахунку та порядок використання 

плати за оренду майна міської комунальної власності 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Дану Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна 

міської комунальної власності (далі – Методика) розроблено відповідно до Цивільного  та 

Господарського кодексу України, пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» з метою створення єдиного організаційно – 

економічного механізму справляння плати за оренду майна міської комунальної власності: 

цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурних  підрозділів 

(філії, цеху, дільниці), нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного 

майна, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, 

створеного у процесі приватизації (корпоратизації). 

       1.2. У цій Методиці поняття «оцінка», «незалежна оцінка», «самостійна оцінка» 

вживається у значеннях наведених у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність», а поняття «бюджет», «бюджетна установа», «місцевий 

бюджет», «платіж»  у значеннях наведених у Бюджетному Кодексі України. 

  

2. Орендна плата та пеня 
 

            2.1. Орендна плата є обов’язковим фіксованим платежем, який орендар вносить 

орендодавцеві або/та до міського бюджету незалежно від наслідків господарської діяльності. 

            2.2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди, укладеним між 

орендодавцем та орендарем відповідно до цієї Методики.  

            У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією 

Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами 

такого визначення. 

            2.3. Орендна плата за перший місяць оренди встановлюється договором оренди, 

укладеним між орендодавцем та орендарем. 

            2.4. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за 

поточний місяць. 

            2.5. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін. 

            Орендна плата може бути змінена на вимогу однієї із сторін, якщо з незалежних від 

них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених 

законодавчими актами України та рішеннями міської ради.  

    2.6. У випадках, передбачених даною Методикою, проводиться незалежна оцінка 

вартості об’єктів оренди, яка передує укладенню договору оренди та здійснюється 

відповідно до чинного законодавства. 

           Вартість робіт пов’язаних з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (активів, що 

входять до складу об’єкта оренди) та аудиторської перевірки об’єкта оплачує Орендар. 

   Розроблені: звіт про оцінку майна, рецензія до звіту подаються виконавчому комітету 

міської ради на затвердження. 

   Якщо на момент продовження терміну дії договору оренди остання незалежна оцінка 

майна була зроблена більш ніж три роки тому, для продовження (поновлення) договору 

оренди провадиться оцінка об’єкта оренди та здійснюється перерахунок орендної плати. 



          У разі, якщо розмір орендної плати, визначений на підставі нової незалежної оцінки, 

менший за розмір орендної плати за останній місяць оренди, він не змінюється.  

    2.7. До плати за оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна не 

включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно 

до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю надавачі відповідних послуг. 

    Витрати осіб з інвалідністю, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою 

використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок 

Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та 

Мінфіном. 

            2.8. Термін внесення орендної плати визначається у договорі. 

            2.9. Платіжні документи та перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних 

платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу. 

            2.10. Сума орендної плати, зайво перерахована до міського бюджету або 

орендодавцеві, зараховується в рахунок наступних платежів або повертаються  платникові в 

5 – денний термін від дня одержання його письмової заяви. 

            2.11. У разі несвоєчасної або в неповному обсязі сплати орендної плати орендар 

сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не 

може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством. Пеня зараховується на 

рахунок орендодавця. 

 2.12. Передача в оренду об’єктів нерухомості, основних засобів, здійснюється 

балансоутримувачем майна за згодою  виконавчого комітету міської ради. 

 

3. Порядок розрахунку розміру орендної плати 
 

3.1. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: 

визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати 

встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - 

останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З 

урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір 

орендної плати за перший та наступні місяці оренди. 

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем. 

3.2. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних 

підприємств визначається за формулою: 

 

Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц  

100 
 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;  

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, 

гривень;  

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, 

гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних 

підприємств, визначена згідно з додатком 1. 

3.3. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого 

індивідуально визначеного майна, встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 

відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли 

орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого 

майна за результатами такої оцінки. 

3.4. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та 

юридичними особами, зазначеними у пунктах 3.5 та 3.12 цієї Методики) розмір річної 

орендної плати визначається за формулою: 

 

Опл = Вп х Сор  



100 
 

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; 

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2. 

Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його  

місцезнаходження  і  забезпеченість  інженерними  мережами.  Результати  незалежної  

оцінки  є  чинними  протягом  6 місяців  від дати оцінки, якщо інший термін не передбачено 

у звіті з незалежної оцінки. 

3.5. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого та індивідуально визначеного  

майна становить 1 (одну) гривню для використання:  

- бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих 

бюджетів, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, музеями, які 

утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, національними художніми 

колективами та концертними організаціями, яким надається фінансова підтримка з 

державного бюджету; 

- державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і 

місцевих періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, 

державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і 

журналістськими колективами; 

- підприємствами зв'язку, що розповсюджують періодичні видання; 

-  Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями; 

- асоціаціями органів місцевого самоврядування; 

- об’єднаннями інвалідів; 

- комунальними підприємствами; 

- громадськими організаціями; 

- релігійними громадами.    

Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних 

індексів інфляції у строки, визначені договором оренди. 

3.6. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком 

підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно 

від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і 

водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - 

пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі. 

3.7. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду 

розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за 

такою формулою: 

 

Опл. міс. = Опл 

________________  

12 

х Ід.о. х Ім, 

 

де Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень; Ід.о. - індекс 

інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового 

місяця розрахунку орендної плати; Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку 

орендної плати. 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування 

розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа 

наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. 

3.8. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за 

поточний місяць. 

3.9. У разі, коли об’єкт оренди використовується орендарем неповний місяць або 

неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується 



добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується 

погодинна орендна плата. 

3.10. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою: 

 

О добова = Опл. міс. 

________________  

К д. 
 

              де О пл.міс – місячна орендна плата, розрахована з цією Методикою, грн.; 

              К д. – кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом 

місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном. 

Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди розраховується шляхом 

множення добової орендної плати на кількість робочих днів орендаря в місяць в 

орендованому приміщенні. 

3.11.Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі: 
 

О погодинна = О добова 

К г. 

  де О добова – добова орендна плата, розрахована з цією Методикою, грн.; 

  К г. – кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об’єкта оренди) протягом 

доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном. 

  Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди та неповний робочий 

день оренди розраховується шляхом множення погодинної орендної плати на кількість 

робочих годин орендаря на добу та на кількість робочих днів орендаря в місяць в 

орендованому приміщенні. 

3.12. У разі передачі в оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна міської 

комунальної власності бюджетним організаціям, які фінансуються з районного чи обласного 

бюджетів, громадським, благодійним, профспілковим організаціям та фондам, організаторам 

харчування дітей загальноосвітніх навчальних закладів та таборів, для розрахунку орендної 

плати, відповідно до пунктів 3.3. та 3.4. Методики, орендодавець може застосовувати 

первісну балансову вартість майна. 

3.13. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально 

визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для 

розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна. 

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з 

урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, 

застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. 

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового 

комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості 

такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної 

будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.  

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що 

передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним 

майно. 

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що 

отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського 

бюджету. 

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її 

частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній 

місяць на індекс інфляції за поточний місяць. 

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до міського бюджету здійснюється 

орендодавцем. 

 



4.  Оплата комунальних послуг, утримання і страхування об’єкта  оренди 
             

4.1. Орендар самостійно та своєчасно проводить оплату комунальних послуг 

відповідним підприємствам – постачальникам таких послуг або відшкодовує орендодавцю 

витрати на оплату комунальних послуг, що визначається договором оренди, за окремими 

рахунками. 

Рахунки орендодавця повинні містити: вид послуги, тариф, обсяг в натуральному 

вигляді (кількість), одиниці виміру. Вартість таких послуг не входить до складу орендної 

плати. 

            З метою забезпечення правильного застосування діючих тарифів за комунальні 

послуги у відповідності до нормативних актів, орендодавець зобов’язаний повідомляти 

підприємства – постачальники комунальних послуг про наявність орендарів та їх 

організаційно – правову форму господарювання. 

            4.2. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком 

підприємствам, організаціям та установам, і прибудинкової території та оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв орендарями, здійснюється таким чином: 

- при наявності у орендаря засобів обліку електроенергії, води, теплової енергії та газу за 

фактичними показаннями засобів обліку; 

- при наявності загальнобудинкового засобу обліку електроенергії ( в неподільній частині) 

залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів; 

- за послуги опалення пропорційно займаної ними загальної опалювальної площі; 

- при наявності загальнобудинкового засобу обліку води ( в неподільній частині) в разі однієї 

категорії споживачів – орендодавця та орендарів, пропорційно кількості працюючих; у 

випадку наявності різних категорій споживачів при відшкодуванні орендарями витрат на 

оплату послуг водопостачання та водовідведення (при наявності чи відсутності 

загальнобудинкового засобу обліку води) відповідно норм витрат води споживачами, 

затверджених рішеннями виконавчих комітетів органів самоврядування та кількості 

працюючих. 

4.3. Орендар зобов’язаний у строк, визначений договором оренди, застрахувати 

орендоване майно на користь орендодавця. 

   

5. Порядок встановлення зменшеного розміру орендної плати. 

 

5.1. За рішенням виконавчого комітету міської ради Орендарям може 

встановлюватись зменшений розмір орендної плати.  

5.2. Зменшений розмір орендної плати встановлюється шляхом застосування 

коригуючого коефіцієнту до розрахованої орендної плати за договором, а саме: 

для підприємств, що організовують гаряче харчування учнів навчальних закладів 

міської ради – коефіцієнт від 0,02  

для підприємств, що є суб’єктами природної монополії та забезпечують населення 

певним видом побутових послуг – коефіцієнт від 0,15 до 0,5 

для інших юридичних та фізичних осіб – коефіцієнт від 0,2 до 0,8  

5.3. Зменшений розмір орендної плати встановлюється на термін, визначений в 

рішенні сесії міської ради. 

5.4. Орендарі, які бажають отримати зменшений розмір орендної плати, подають на 

адресу орендодавців відповідне клопотання із економічним обґрунтуванням доцільності 

зменшення розміру орендної плати, пропозиціями про розмір та термін його надання.  

В клопотанні наводиться обґрунтування неможливості сплачувати орендну плату в 

повному обсязі.  

5.5. Орендодавці – комунальні підприємства, установи, заклади у п'ятнадцятиденний 

термін після надходження клопотання, у разі наявності підстав для його задоволення, 

надсилають виконавчому комітету міської ради свої висновки та пропозиції щодо 



доцільності встановлення зменшеного розміру орендної плати відповідному орендарю. До 

висновків додаються копії матеріалів, отриманих від заявників.  

5.6. Прийняте рішення сесії міської ради щодо встановлення зменшеного розміру 

орендної плати є підставою для внесення відповідних змін у договори оренди.  

5.7. У разі прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення щодо відмови у 

встановленні зменшеного розміру орендної плати, орендодавець протягом десяти днів з 

моменту прийняття такого рішення письмово повідомляє про це орендаря. 

 

6. Порядок розподілу та використання орендної плати 
             
            6.1. Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою перераховується: 

            6.2. У разі коли орендодавцем майна виступає Корюківська міська ради: 

             - в повному обсязі до міського бюджету. 

            6.3. У разі коли орендодавцем майна виступає  комунальне підприємство або 

бюджетна установа (заклад), що повністю або частково фінансуються з міського бюджету: 

            - за оренду нерухомого майна – 90% орендної плати орендодавцю, 10% до міського 

бюджету;  

            - за оренду окремого індивідуально визначеного майна підприємства (крім 

нерухомого)  в повному обсязі орендодавцю. 

            6.4. Комунальні підприємства використовують отриману орендну плату в першу 

чергу на відновлення орендованих основних засобів і фінансування капітальних вкладень, а 

за оренду індивідуально визначеного майна на поповнення власних обігових коштів. 

            6.5. Бюджетні установи (заклади) використовують отриману орендну плату 

відповідно до затвердженого кошторису установи, при складанні якого передбачаються 

видатки в першу чергу на утримання, обладнання та ремонт майна бюджетних установ. 

 

        

Секретар міської ради                                                              С.ОЛІЙНИК



Додаток 1 

До Методики 

ОРЕНДНІ СТАВКИ  

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств: Орендна 

ставка, 

відсотків 

тютюнової промисловості, лікерогорілчаної та виноробної промисловості, 

радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 

25 

з виробництва електричного та електронного устатковання, деревини та виробів з 

деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової 

діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, 

торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, 

нафтогазодобувної промисловості 

20 

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної 

металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного 

господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устатковання 

та їх ремонту, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, 

термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва 

гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, 

целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування 

неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування 

16 

сільського господарства, харчової промисловості  

(крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, 

що виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та охорони 

здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва 

будівельних матеріалів 

12 

Інші об'єкти 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

До Методики 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ  

за використання нерухомого майна міської комунальної власності 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим 

призначенням 

Орендна ставка, відсотків 

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних 

автоматів 

100 

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів 

обміну валюти 

45 

3. Розміщення: 40 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, 

маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), 

банкоматів 

ресторанів з нічним режимом роботи 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з 

дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, 

зброї 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого 

(мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, 

які надають послуги з доступу до Інтернет 

4. Розміщення: 30 

виробників реклами 

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів 

масажу, тренажерних залів 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів 

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної 

діяльності 

25 

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять 

туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22 

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять 

діяльність з ремонту об'єктів нерухомості 

21 

8. Розміщення: 20 

клірингових установ 



майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів 

майстерень з ремонту ювелірних виробів 

ресторанів 

приватних закладів охорони здоров'я 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної 

власності і провадять господарську діяльність з медичної 

практики 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, 

скелець 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері 

права, бухгалтерського обліку та оподаткування 

редакцій засобів масової інформації: 

- рекламного та еротичного характеру 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або 

за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без 

громадянства 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску 

становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним 

із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, 

поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 

9. Розміщення: 18 

крамниць-складів, магазинів-складів 

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

торговельних об'єктів з продажу: 

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 

- промислових товарів, що були у використанні 

- автотоварів 

- відео- та аудіопродукції 

офісних приміщень 

технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які 

надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та 

провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до 



Інтернету 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність 

яких спрямована на організацію та проведення занять різними 

видами спорту 

17 

11. Розміщення: 15 

суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з 

переказом грошей 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій 

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють 

продаж товарів підакцизної групи 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної 

медицини 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації 

шлюбних знайомств та весіль 

складів 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з 

вирощування квітів, грибів 

12. Розміщення: 13 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, 

приготовлених централізовано для споживання в інших місцях 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання 

домашніх тварин 

13. Розміщення: 12 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної 

власності і надають послуги з перевезення та доставки 

(вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 

стоянок для автомобілів 

14. Розміщення: 10 

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе 

ветеринарних аптек 

рибних господарств 

приватних навчальних закладів 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих 



іноземними мовами 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-

вишукувальні, проектно-конструкторські роботи 

видавництв друкованих засобів масової інформації та 

видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених упункті 10 

Методики та пункті 8 цього додатка 

суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є 

кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування 

кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного 

реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення 

торгівлі 

10 

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають 

продовольчі товари 

9 

17. Розміщення: 8 

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи 

аптек, що реалізують готові ліки 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім 

товарів підакцизної групи 

18. Розміщення: 7 

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів; 

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із 

ксерокопіювання документів 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, 

виробленої в Україні 

7 

20. Розміщення: 6 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-

товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної 

групи 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для 

надання послуг поштового зв'язку 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#n61
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/786-95-%D0%BF#n61


доставки (вручення) поштових відправлень 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та 

канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що 

призначається для навчальних закладів 

21. Розміщення: 5 

державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що 

частково фінансуються за рахунок державного та місцевих 

бюджетів 

оздоровчих закладів для дітей та молоді 

санаторно-курортних закладів для дітей 

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з 

державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються 

з місцевого бюджету 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих 

українською мовою 

відділень банків на площі, що використовується для здійснення 

платежів за житлово-комунальні послуги 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове 

обслуговування населення 

22. Розміщення: 4 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи, у навчальних закладах та військових частинах 

громадських вбиралень 

камер схову 

видавництв друкованих засобів масової інформації та 

видавничої продукції, що видаються українською мовою 

23. Розміщення: 3 

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за 

рецептами 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги 

органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань 

(крім асоціацій органів місцевого самоврядування із 

всеукраїнським статусом) 

науково-дослідних установ, крім бюджетних 

24. Розміщення: 2 



аптек, які обслуговують пільгові категорії населення 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з 

фізичними чи розумовими вадами 

бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за 

рахунок державного та місцевих бюджетів 

дитячих молочних кухонь 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для 

пільгових категорій громадян 

25. Розміщення: 1 

закладів соціального захисту для бездомних громадян, 

безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового 

або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів 

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів 

(крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних 

навчальних закладів 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, 

що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних 

гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів 

соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-

інфікованих дітей та молоді 

26. Розміщення транспортних підприємств з:  

перевезення пасажирів 15 

перевезення вантажів 18 

27. Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, 

релігійних та благодійних організацій на площі, що не 

використовується для провадження підприємницької діяльності 

і становить: 

 

не більш як 50 кв. метрів 3 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7 

28. Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що 

не використовується для провадження підприємницької 

діяльності і становить: 

 

не більш як 100 кв. метрів 1 

для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7 



28-1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють 

рухомий склад міського електротранспорту 

5 

28-2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів 

наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 

10 

28-3. Розміщення дипломатичних представництв та 

консульських установ іноземних держав, представництв 

міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім 

договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими 

угодами) 

6 

29. Інше використання нерухомого майна 15 

30. Розміщення професійних творчих працівників на площі 

(творчі майстерні), що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності і становить: 

 

не більш як 50 кв. метрів 1 

для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3 

__________  

Примітка. 

  

Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є 

суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність 

безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), 

застосовуються з коефіцієнтом 0,7. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 9-31/VIІ 

 

Про прийняття в міську комунальну  

власність майна Домашлинської сільської ради  

 

Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

враховуючи рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 

06 листопада 2019 року №7-29/VII «Про припинення в результаті реорганізації 

Домашлинської сільської ради», керуючись статтями 26, 60  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської  

територіальної громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, 

залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, житловий 

фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права та інше, визначені 

відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності Домашлинської 

сільської ради відповідно до передавального акту, що додається. 
 

2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення. 
 

3. Працівникам виконавчого апарату Корюківської міської ради, 

відповідно до посадових обов’язків: 

3.1. Забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської 

ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в п. 1 цього рішення. 

3.2. Здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних 

нерухомого майна. 
 

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 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                    м. Корюківка                                      №10-31/VIІ 

 

Про прийняття в міську комунальну власність 

майна Олександрівської сільської ради  

 

 

Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

враховуючи рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 

06 листопада 2019 року №8-29/VII «Про припинення в результаті реорганізації 

Олександрівської сільської ради», керуючись статтями 26, 60  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської  

територіальної громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, 

залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, комунальне 

підприємство «Відродження» Олександрівської сільської ради, житловий фонд, 

нежитлові приміщення та інше майно і майнові права та інше, визначені 

відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності Олександрівської 

сільської ради відповідно до передавального акту, який додається до цього 

рішення. 

 

2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення. 

 

3. Перейменувати комунальне підприємство «Відродження» 

Олександрівської сільської ради в комунальне підприємство «Відродження» 

Корюківської міської ради. 

 

4. Затвердити Статут комунального підприємства «Відродження» 

Корюківської міської ради, що додається. 



 

5. Працівникам виконавчого апарату Корюківської міської ради, 

відповідно до посадових обов’язків забезпечити прийняття на облік та на 

баланс Корюківської міської ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в           

п. 1 даного рішення. 

 

6. Уповноважити Редіна Антона Леонідовича – виконуючого обов’язки 

старости на території сіл Олександрівка, Піски, Верхолісся здійснювати 

організаційно-правові заходи, щодо державної реєстрації змін в Єдиних і 

Державних реєстрах задля реалізації норм даного рішення. 

 

7. 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 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 11-31/VIІ 

 

Про прийняття в міську комунальну  

власність майна Савинківської сільської ради  

 

Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

враховуючи рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 

06 листопада 2019 року №9-29/VII «Про припинення в результаті реорганізації 

Савинківської сільської ради», керуючись статтями 26, 60  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської  

територіальної громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, 

залишок грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, комунальне 

підприємство «Обрій» Савинківської сільської ради, житловий фонд, нежитлові 

приміщення та інше майно і майнові права та інше, визначені відповідно до 

закону як об’єкти права комунальної власності Савинківської сільської ради 

відповідно до передавального акту, що додається. 

 

2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення. 

 

3. Перейменувати комунальне підприємство «Обрій» Савинківської 

сільської ради в комунальне підприємство «Обрій» Корюківської міської ради. 

 

4. Затвердити Статут комунального підприємства «Обрій» Корюківської 

міської ради, що додається. 

 

5. Працівникам виконавчого апарату Корюківської міської ради, 

відповідно до посадових обов’язків: 



5.1. Забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської 

ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в п. 1 цього рішення. 

5.2. Здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних 

нерухомого майна. 

 

6. Доручити виконуючому обов’язки старости сіл Бурківка, Савинки 

Лісеному В.М. здійснити організаційно-правові заходи щодо державної 

реєстрації змін до юридичної особи зазначеної в пункті 3 даного рішення. 

 

7. 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 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                       м. Корюківка                                 № 12-31/VIІ 

 

Про прийняття майна  

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши рішення двадцять сьомої сесії Корюківської районної ради 

сьомого скликання від 14 листопада 2019 року № 9-27/VІІ «Про передачу 

об’єктів спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл 

Корюківського району в комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади», враховуючи рішення двадцять дев’ятої сесії міської 

ради сьомого скликання від 06 листопада 2019 року №10-29/VII «Про 

порушення клопотання перед Корюківською районною радою про передачу 

майна, що належить органам місцевого самоврядування, що приєднуються до 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області та 

знаходиться у спільній власності територіальних громад міста, селища та сіл 

Корюківського району та надання згоди на його прийняття в міську комунальну 

власність», рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, керуючись 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність: 
 

1.1. Заклади освіти, які розташовані на території, підпорядкованій 

Корюківській міській раді, а саме: 

Найменування  Код ЄДРПОУ  Місцезнаходження  
 

Савинківська ЗОШ I-Ш ст. 

Корюківської районної ради 

Чернігівської області 

26382789 с. Савинки,  

вул. Шкільна, 4 



Олександрівська ЗОШ I-III ст. 

Корюківської районної ради 

Чернігівської області 

33201518 с. Олександрівка,  

вул. Центральна, 116 

 

1.2. Нерухоме майно згідно додатку 1 та транспортні засоби згідно 

додатку 2, закріплені за зазначеними закладами. 
 

1.3. бібліотечний фонд на суму 199180,40 грн. та музичний центр 

вартістю 2092,00 грн.  

 

2. Перейменувати вказані в п.1.1. даного рішення заклади освіти, а саме: 

2.1. Савинківську загальноосвітню школу I-ІІІ ступенів Корюківської 

районної ради Чернігівської області в Савинківську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів Корюківської міської ради; 

2.2.  Олександрівську загальноосвітню школу I-IIІ ступенів Корюківської 

районної ради Чернігівської області в Олександрівську загальноосвітню школу 

І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради. 

 

3. Затвердити Статути, що додаються: 

3.1. Статут Савинківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради; 

3.2. Статут Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради. 

 

4. Передати майно та транспортні засоби, зазначене в п. 1 даного рішення 

та заклади, зазначені в п. 2 даного рішення на баланс та в оперативне 

управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради. 

 

5. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому, 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради   

забезпечити прийняття-передачу закладів освіти, майна та транспортних 

засобів, на підставі актів приймання-передачі 02 січня 2020 року. 

 

6. Доручити начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) здійснити організаційно-правові 

заходи щодо державної реєстрації змін до юридичних осіб зазначених в пункті 

2 даного рішення. 

 

7. 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 тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17.12.2019 року №12-31/VII 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна, що безоплатно приймається у міську комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади  

із спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району 
 

№ 

п/п 

Заклад освіти Назва об’єкта Адреса 

місцезнаходження 

Балансова 

(первісна) 

вартість, грн 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн 

Рік введення в 

експлуатацію 

Примітки 

(площа 

кв.м.) 

1 Олександрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Будівля Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

с. Олександрівка,   

вул. Центральна, 116 

24161,00 0,00 1902 409,2 

2 Сарай 5285,00 0,00 1980 40 

3 Сарай 3214,00 0,00 1930 70 

4 Майстерня 10419,00 0,00 1948 50 

5 Підвал 1191,00 0,00 1906 33 

6 Будівля школи 101655,00 0,00 1902 118,5 

7 Майстерня 109576,00 0,00 1964 52,7 

8 Котельня 2779,00 0,00 2003 96 

9 Туалет 260,00 0,00 2005 6 

10 Туалет 261,00 0,00 2005 6 

 ВСЬОГО: 10 476250,00 0,00   

1 Савинківська ЗОШ І-

ІІІ ст.  

Газова котельня Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

с. Савинки,                  

вул. Шкільна, 4 

722452,00 664655,84 1996 12,25 

2 Сарай 6830,00 0,00 1989 62,35 

3 Туалет дит. 511,00 0,00 1986 3,96 

4 Колодязь 727,00 0,00 1978   

5 Туалет цегляний 4967,00 0,00 1964 1,71 

6 Погріб 2323,00 0,00 1979 18 

7 Майстерня 15111,00 0,00 1976 87,43 

8 Будівля школи 26737,00 0,00 1964 569,83 

9 Їдальня 23661,00 0,00 1965 94,85 

10 Школа 420147,00 0,00 1964 558,2 

11 Сарай 2890,00 578 2003 42,1 

12 туалет  1000,00 0,00 2015   

 ВСЬОГО: 12 1227356,00 665233,84   

  РАЗОМ: 22  1703606,00 665233,84   

                             

                                Секретар міської ради                                                                            С.ОЛІЙНИК 



Додаток 2  

до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

7 скликання від 17.12.2019 року №12-31/VII 

 

ПЕРЕЛІК 

транспортних засобів, що безоплатно приймається у міську комунальну власність  

Корюківської міської територіальної громади  

із спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району 

 

№ 

п/п 

Заклад освіти Марка транспортного 

засобу 

Реєстраційний 

номер 

Кількість, 

шт. 

Рік випуску Балансова 

(первісна) 

вартість, 

грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн. 

1 Олександрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Автобус КАВЗ-397652 СВ6223АА 1 2004 118536,00 0,00 

2 Савинківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Автобус ПАЗ-32053-07 СВ2264АА 1 2008 141625,00 0,00 

  РАЗОМ:   2  260161,00 0,00 

 

                                Секретар міської ради                                                                            С.ОЛІЙНИК 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської 

міської ради Чернігівської області (далі іменується – Школа) є комунальним 

закладом загальної середньої освіти, що забезпечує повну загальну середню 

освіту на території населених пунктів Корюківської міської ради та належить 

до міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади. 

1.2. Юридична адреса закладу: 15352, Чернігівська область, Корюківський 

район, село Олександрівка, вулиця Центральна, будинок 116. 

1.3. Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, 

має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державного 

казначейства та може мати самостійний баланс. 

1.4. Засновником та власником Школа є Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради (надалі – Власник), яка здійснює 

повноваження з управління майном та вносить і затверджує зміни до Статуту 

відповідно з чинним законодавством України безпосередньо або через орган 

управління Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради (надалі – Орган управління ). 

1.5. Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської 

міської ради Чернігівської області є правонаступником усіх прав та 

обов’язків Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Корюківської районної ради Чернігівської області. 

1.6. Головною метою школи є забезпечення повної загальної середньої 

освіти. 

1.7. Школа у відповідності до своїх повноважень: 

1.7.1. Реалізує положення Конституції України, Закону України «Про 

загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти; 

1.7.2. Задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної 

загальної середньої освіти; 

1.7.3. Забезпечує єдність навчання і виховання; 

1.7.4. Формує освітні програми закладу освіти; 

1.7.5. Створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для 

організації та здійснення освітнього процесу; 

1.7.6. Забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним 

стандартам загальної середньої освіти; 

1.7.7. Охороняє життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших 

працівників закладу; 

1.7.8. Формує у здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні 

навички; 

1.7.9. Забезпечує добір і розстановку кадрів; 

1.7.10. Планує власну діяльність та формує стратегію розвитку школи; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


1.7.11. Встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з 

навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями 

тощо; 

1.7.12. Додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну 

базу; 

1.7.13. Видає документи про освіту встановленого зразка; 

1.7.14. Здійснює інші повноваження відповідно до Статуту школи. 

1.8. У школі мовою освіти і виховання здобувачів освіти визначено 

українську мову. 

1.9. Школа має право: 

1.9.1. Визначати форми, методи та засоби організації освітнього процесу; 

1.9.2. Визначати варіативну складову змісту освіти та зміст позакласної 

роботи, в установленому порядку розробляти та впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани з урахуванням 

державних стандартів; 

1.9.3. Спільно з вищими навчальними та науково-дослідними установами 

здійснювати науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що 

не суперечить законодавству України; 

1.9.4. Використовувати різні форми морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

1.9.5. Бути розпорядником рухомого та нерухомого майна згідно з чинним 

законодавством і цим Статутом; 

1.9.6. Отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

1.9.7. Розвивати власну соціальну базу — мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

1.9.8. Організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних кадрів; 

1.9.9. Формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального 

заохочення учасників освітнього процесу в межах кошторису; 

1.9.10. Здійснювати поточний ремонт приміщень; 

1.9.11. Встановлювати шкільну форму для учнів; 

1.9.12. Об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю інших 

підприємств, установ і організацій в Україні та поза її межами; 

1.9.13. Створювати у своєму складі класи (групи) з поглибленим вивченням 

окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

1.10. Повна назва: Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області. 

1.11. Скорочена назва: Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

2. Організація освітнього процесу 

 

2.1. Школа складається з трьох підрозділів — загальноосвітня школа І 

ступеня – початкова, ІІ ступеня – основна та ІІІ ступеня – старша. 



2.2. Кількість класів, груп продовженого дня у школі встановлюється 

Власником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених 

Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством 

фінансів, відповідно до поданих заяв батьків здобувачів освіти або осіб, 

які їх замінюють, та санітарно – гігієнічних норм. 

2.3. Мережа класів у шкільному підрозділі формується на підставі 

нормативів їх наповнення відповідно до кількості поданих заяв та 

санітарно – гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.  

2.4. Прийом здобувачів освіти до всіх класів школи здійснюється на 

позаконкурсній основі. До першого класу зараховуються, як правило, діти 

з 6 років. 

2.5. Зарахування здобувачів освіти до школи проводиться наказом 

директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження 

дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і 

відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). 

2.6. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого 

року на навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. 

Переведення учнів до іншого закладу здійснюється за наявністю особової 

справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

2.7. У школі для учнів 1-4 класів можуть створюватися групи 

продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і 

відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на 

підставі заяв батьків ( осіб, які їх замінюють). 

2.8. Школа проводить свою діяльність відповідно до плану роботи, який 

складається на поточний навчальний рік. 

2.9. Школа планує роботу самостійно відповідно до плану прогнозування 

та річного плану роботи. План прогнозування та річний план роботи 

затверджується рішенням педагогічної ради. 

2.10. Організація освітнього процесу у школі здійснюється відповідно до  

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Організація 

освітнього процесу в школі має забезпечувати безпечні та нешкідливі 

умови здобуття освіти. 

2.11. Освітній процес в школі регламентується освітніми програмами, 

складеними на основі Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затверджених Міністерством освіти і науки 

України. 

2.12. Освітня програма має містити: 

2.12.1. Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти; 

2.12.2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

2.12.3. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; 

2.12.4. Форми організації освітнього процесу; 



2.12.5. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти; 

2.12.6 Інші освітні компоненти (за рішенням педагогічної ради школи). 

2.13.Освітня програма схвалюється педагогічною радою школи та 

затверджується директором. 

2.14. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного 

вибору здобувачів освіти. 

2.15. Освітня програма може бути розроблена для одного і для декількох 

рівнів освіти (наскрізна освітня програма). 

2.16. Кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами 

освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним 

Державним стандартом загальної середньої освіти. 

2.17. На основі освітньої програми школа складає та затверджує навчальний 

план, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

2.18. Індивідуалізація і диференціація у школі забезпечується реалізацією 

варіативної частини робочого навчального плану. Варіативна частина 

формується у школі з урахуванням спеціалізації та профілю навчання. 

2.19. Школа організовує освітній процес за різними формами здобуття освіти, 

що мають значення для забезпечення інтересів учасників освітнього процесу. 

Організовуючи освітній процес, школа діє в межах своєї автономії, 

визначеної законодавством і установчими документами закладу. 

2.20. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються в межах часу, що передбачений робочим навчальним 

планом. 

2.21. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 

липня наступного року. 

2.22. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. 

2.23. Відволікання здобувачів освіти від уроків на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством 

України). 

2.24. Залучення здобувачів освіти до видiв дiяльностi, не передбачених 

навчальною програмою та робочим навчальним планом, дозволяється лише 

за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють. 

2.25. Тривалість канікул упродовж навчального року має бути не меншою за 

30 календарних днів. 

2.26. Тривалість уроків у школі становить : 

2.26.1. У перших класах – 35 хвилин; 

2.26.2. У других – четвертих класах – 40 хвилин; 

2.26.3. У п’ятих – одинадцятих  класах – 45 хвилин. 

2.26.4. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із Власником. 

2.27. Для учнiв 5-11-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд 

час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв 

трудового навчання. 

2.28. Школа  може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї освітнього 

процесу, що не суперечать чинному законодавству. 



2.29. Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби 

в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 

хвилин, великої перерви (пiсля другого або третього уроку) – 20-30 хвилин. 

2.30. Щоденна кількість і послідовність уроків визначається розкладом, який 

складається на кожен семестр вiдповiдно до робочого навчального плану,  з 

дотриманням педагогiчних та санiтарно-гiгiєнiчних вимог i затверджується 

керiвником школи. 

2.31. Режим роботи школи визначається на основі відповідних нормативно-

правових актів. 

2.31.1. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі уроків. 

Крім обов’язкових уроків, у закладі освіти можуть проводитись 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх 

інтересів здобувачів освіти та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і 

обдарувань. 

2.32. Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні – субота, 

неділя, святкові та неробочі дні. 

2.33. Школа здійснює освітній процес за денною формою навчання. 

2.34. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем 

вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням 

вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв. 

  

3. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

 

3.1. Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв школи визначаються 

нормативними документами центрального органу виконавчої влади що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і 

науки. 

3.2. Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року 

здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких 

затверджуються центральним органом виконавчої влади що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки. 

Результати навчальних досягнень за рiк заносяться до особових справ учнiв. 

3.3. Оцінювання результатів навчання учнів у перших, других класах 

здійснюється вербально. У наступних класах оцiнювання здiйснюється 

вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв. 

3.4. Результати семестрового та річного оцінювання доводяться класними 

керівниками до відома здобувачів освіти та їх батьків або осіб, що їх 

замінюють. 

3.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х,11-х) класах закладу завершується 

державною пiдсумковою атестацiєю. Змiст, форма i порядок державної 

пiдсумкової атестацiї визначаються нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України. 



3.6. За результатами навчання учням видаються вiдповiдні документи, зразки 

яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

3.7. За успіхи в навчанні для учасників освітнього процесу можуть 

встановлюватися різні форми матеріального і морального заохочення. 

 

4. Виховний процес у школі 

 

4.1. Виховання учнів у школі здійснюється в процесі урочної, позаурочної та 

позашкільної роботи з ними. 

4.2. Цілі виховного процесу у школі визначаються на основі принципів, 

закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових 

актах України. 

4.3. У школі забороняється утворення і діяльність організаційних структур 

політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. 

4.4. Примусове залучення здобувачів освіти школи до вступу в будь-які 

об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування 

забороняється. 

4.5. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за 

їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних 

партій (об’єднань).  

4.6. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників 

освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього 

Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до 

здобувачів освіти забороняється. 

 

5. Учасники освітнього процесу 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу в школі є: 

5.1.1. Здобувачі освіти (учні та вихованці); 

5.1.2. Педагогічні працівники; 

5.1.3. Батьки (або особи що їх заміняють) здобувачів освіти; 

5.1.4. Фізичні особи, які провадять освітню діяльність; 

5.1.5. Інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до 

освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти. 

5.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 

законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку 

школи. 

5.3. Здобувачі освіти мають право на:  

5.3.1. Навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

5.3.2. Індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх 

складності, методів і засобів навчання; 

5.3.3. Якісні освітні послуги; 



5.3.4. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

5.3.5. Відзначення успіхів у своїй діяльності; 

5.3.6. Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

5.3.7. Безпечні та нешкідливі умови навчання; 

5.3.8. Повагу людської гідності; 

5.3.9. Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 

ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

5.3.10. Користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу 

освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому 

закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

5.3.11. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; 

5.3.12. Інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення; 

5.3.13. Участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

5.3.14. Перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх 

предметів інваріантної та варіативної частини. 

5.4. Здобувачі освіти зобов'язані:  

5.4.1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 

освіти для відповідного рівня освіти; 

5.4.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

5.4.3. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

5.4.4. Підтримувати чистоту; 

5.4.5. Дбайливо ставитися до майна; 

5.4.5. Дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку 

школи.  

5.5. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти.  

5.6. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання 

робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

5.7. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які 

їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці 



відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з 

урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

5.8. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, 

порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення 

академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно 

до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів академічної 

доброчесності. 

5.9. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями,  яка має вiдповiдну педагогiчну освiту , належний рівень 

професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, 

фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні 

обов’язки в школі. 

5.10. До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона 

заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних 

протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється 

законодавством. 

5.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників школи, інші трудові відносини регулюються законодавством про 

працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими 

законодавчими актами. 

5.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до 

законодавства директором школи. Обсяг педагогічного навантаження може 

бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою 

згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження 

протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин 

для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним 

планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

вимог законодавства про працю. 

5.13. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких 

визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом. 

5.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання 

професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством. 

5.14.1. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не 

передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) школи, 

навчальними програмами та іншими документами, що регламентують 

діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою. 

5.15. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно 

до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. За 

результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника 

займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. 

Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.16. Педагогічні працівники школи мають право на: 



5.16.1. Академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

5.16.2. Педагогічну ініціативу; 

5.16.3. Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед 

методик компетентнісного навчання; 

5.16.4. Підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

5.16.5. Проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної 

категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 

5.16.6. Навчання у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки 

та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

5.16.7. Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

5.16.8. Справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

5.16.9. Захист професійної честі та гідності; 

5.16.10. Безпечні і нешкідливі умови праці; 

5.16.11. Участь у громадському самоврядуванні школи; 

5.16.12. Участь у роботі колегіальних органів управління школи; 

5.16.13. Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством. 

5.17.Педагогічні працівники школи зобов'язані: 

5.17.1. Забезпечувати здобуття якісної освіти; 

5.17.2.  Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні 

та педагогічну майстерність; 

5.17.2. Виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти 

передбачених нею результатів навчання; 

5.17.3. Сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

5.17.4. Дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

5.17.5. Дотримуватися педагогічної етики; 

5.17.6. Поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

5.17.7. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,  
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

5.17.8 Формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

5.17.8. Виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних 

цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання 

України та навколишнього природного середовища; 



5.17.9. Формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

5.17.10. Захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим 

шкідливим звичкам; 

5.17.11. Додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку школи, виконувати свої посадові обов’язки; 

5.17.12. Брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних 

комісій, нарадах, зборах; 

5.17.13. Виконувати накази і розпорядження директора школи; 

5.17.14. Вести відповідну документацію; 

5.17.15. Сприяти зростанню іміджу школи; 

5.17.16. Утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил 

пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-

гігієнічних вимог. 

5.18.Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, 

правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових 

обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

законодавством. 

5.19. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього 

процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, 

цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.20.Батьки та/або особи, що їх заміняють здобувачів освіти та особи, які їх 

замінюють, мають право: 

5.20.1. Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 

здобувачів освіти; 

5.20.2. Звертатися до школи, органів управління освітою з питань освіти; 

5.20.3. Обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття 

дітьми відповідної освіти; 

5.20.4. Брати участь у громадському самоврядуванні школи, зокрема обирати 

і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

5.20.5. Завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в школі та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

5.20.6. Брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

5.20.7. Отримувати інформацію про діяльність школи, результати навчання 

своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати 

оцінювання якості освіти у школі та його освітньої діяльності. 



5.21.Батьки та/або особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані: 

5.21.1. Виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних 

інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до 

власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

5.21.2. Сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню 

дитиною передбачених нею результатів навчання; 

5.21.3. Поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

5.21.4. Дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

5.21.5. Формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у 

взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами, представниками різних політичних і 

релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального 

походження, сімейного та майнового стану; 

5.21.6. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

5.21.7. Формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України; 

5.21.8. Виховувати у дитини повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України; 

5.21.9. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку школи, а також умов договору про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

5.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому 

порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі 

позбавлення їх батьківських прав. 

 

6. Управління та громадське самоврядування школи 

 

6.1. Керівництво школою здійснює директор, повноваження якого 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», цим Статутом та трудовим договором. Директор школи здійснює 

безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, 

фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Директор є 

представником закладу освіти у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і 

діє без довіреності в межах своїх повноважень. 



6.2. Директор школи призначається та звільняється з посади наказом 

начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради. Директор школи призначається на посаду за результатами конкурсного 

відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

освіти, затвердженим Корюківською міською радою. Додаткові 

кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) 

визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти. 

6.3. Директор школи в межах наданих йому повноважень: 

6.3.1. Організовує діяльність закладу освіти; 

6.3.2. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

6.3.3. Призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, 

педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні 

обов’язки; 

6.3.4. Забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; 

6.3.5. Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

6.3.6. Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю закладу освіти; 

6.3.7. Забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності; 

6.3.8. Сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 

закладу освіти; 

6.3.9. Сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 

закладу освіти; 

6.3.10. Здійснює інші повноваження, що делеговані Власником або Органом 

управління  та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту». 

6.4. Директор школи є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники школи 

беруть участь у засіданнях педагогічної ради. 

6.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як 

чотири рази на рік. 

6.6. Педагогічна рада школи: 

6.6.1. Планує роботу закладу; 

6.6.2. Схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює 

результативність її (їх) виконання; 

6.6.3. Формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

6.6.4. Розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

6.6.4. Приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного 

класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, 

нагородження за успіхи у навчанні; 



6.6.5. Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

6.6.6. Розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

6.6.7. Ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

6.6.8. Розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання 

ними своїх обов’язків; 

6.6.9. Розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень. Рішення 

педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу. 

6.7. У школі можуть створюватися та діяти органи самоврядування: 

6.7.1. Органи самоврядування працівників закладу освіти; 

6.7.2. Органи самоврядування здобувачів освіти; 

6.7.3. Органи батьківського самоврядування; 

6.7.4. Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи є 

загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не 

менш як один раз на рік.  

6.8.1. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються 

пропорційно від таких трьох категорій: 

А) працівників школи - зборами трудового колективу; 

Б) учнів школи (5-11 класи) - класними зборами; 

В) батьків - класними батьківськими зборами.  

6.8.2. Термін повноважень делегатів становить 1 рік.  

6.9. Загальні збори(конференція) школи: 

6.9.1. Заслуховують звіт директора школи; 

6.9.2. Розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської 

діяльності школи; 

6.9.3. Затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи; 

6.9.4. Приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

працівників школи.  

 

 

 



7. Прозорість та інформаційна відкритість школи 

 

7.1. Школа формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про 

свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.  

7.2. Школа забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до 

такої інформації та документів: 

7.2.1. Статут школи; 

7.2.2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

7.2.3. Структура та органи управління школою; 

7.2.4. Кадровий склад школи; 

7.2.5. Освітні програми, що реалізуються в школі, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

7.2.6. Територія обслуговування, закріплена за школою; 

7.2.7. Фактична кількість осіб, які навчаються у школі; 

7.2.8. Мова освітнього процесу; 

7.2.9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення); 

7.2.10. Матеріально-технічне забезпечення школи (згідно з ліцензійними 

умовами); 

7.2.11. Результати моніторингу якості освіти; 

7.2.12 Річний звіт про діяльність школи; 

7.2.13. Правила прийому до школи; 

7.2.14. Умови доступності школи для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

7.2.15. Перелік додаткових освітніх; 

7.2.16. інша інформація, що оприлюднюється за рішенням школи або на 

вимогу законодавства. 

7.3. Школа оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію 

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 

зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

школи 

 

8.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у балансі. 

8.2. Майно школи перебуває у комунальній власності Корюківської міської 

ради і закріплено за нею на правах оперативного управління. 

8.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог 

та норм з їх охорони. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових 



прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства. 

8.4. Об’єкти та майно школи не підлягають приватизації чи використанню не 

за освітнім призначенням. 

8.5. Фінансування школи здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

8.6. Фінансово-господарська діяльність школи проводиться відповідно до 

Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

нормативно-правових актів. 

8.7. Джерелами фінансування школи є: 

8.7.1. Кошти державної субвенції; 

8.7.2. Кошти Власника; 

8.7.3. Кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього 

процесу в обсязі, визначеними Державними стандартом загальної середньої 

освіти; 

8.7.4. Благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 

8.7.5. Інші джерела, не заборонені законодавством. 

8.8. Школа є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) школи 

використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим 

Статутом. 

8.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального 

внеску та інших відрахувань), членів органів управління та інших пов’язаних 

з ними осіб.  

8.10. Порядок дiловодства i бухгалтерського облiку в школі визначається 

законодавством, нормативно-правовими актами центрального органу 

виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сферах освіти і науки та iнших центральних органiв виконавчої влади, до 

сфери управлiння яких належить заклад. За рiшенням Власника школи 

бухгалтерський облiк може здiйснюватися самостiйно або через 

централiзовану бухгалтерiю. 

8.11. Штатний розпис школи затверджуються керівником закладу на підставі 

Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, 

затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

 

9. Міжнародне співробітництво 

 

9.1. Школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати 

прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, 

міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством 

порядку. 



9.2. Заклад освіти та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати 

участь у реалізації міжнародних проектів та програм. 

 

10. Контроль за діяльністю школи 

 

10.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю школи 

здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної 

середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо 

належної якості освіти та освітньої діяльності. 

10.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю школи здійснюється 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її 

територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». 

10.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за 

освітньою діяльністю школи є інституційний аудит закладу, що проводиться 

один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти.  

10.3.1. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання 

ліцензійних умов. 

10.4. Результати інституційного аудиту оприлюднюється на сайті школи, 

Власника та органу, що здійснював інституційний аудит. 

10.5. Власник закладу освіти або орган управління:  

10.5.1. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів школи;  

10.5.2. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю школи;  

10.5.3. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками. 

 

11. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) школи 

 

11.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна 

типу) школи приймається Власником у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

11.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) школи її 

працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти. 
 

 

Міський голова                                                       Р. АХМЕДОВ 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Савинківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області (далі іменується – Школа) є комунальним 

закладом загальної середньої освіти, що забезпечує повну загальну середню 

освіту на території населених пунктів Корюківської міської ради та належить 

до міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади. 

1.2. Юридична адреса закладу: 15360, Чернігівська область, Корюківський 

район, село Савинки , вулиця Шкільна, будинок 4. 

1.3. Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, 

має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державного 

казначейства та може мати самостійний баланс. 

1.4. Засновником та власником Школа є Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради (надалі – Власник), яка здійснює 

повноваження з управління майном та вносить і затверджує зміни до Статуту 

відповідно з чинним законодавством України безпосередньо або через орган 

управління Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради (надалі – Орган управління ). 

1.5. Савинківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Корюківської міської 

ради Чернігівської області є правонаступником усіх прав та обов’язків 

Савинківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Корюківської районної 

ради Чернігівської області. 

1.6. Головною метою школи є забезпечення повної загальної середньої 

освіти. 

1.7. Школа у відповідності до своїх повноважень: 

1.7.1. Реалізує положення Конституції України, Закону України «Про 

загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти; 

1.7.2. Задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної 

загальної середньої освіти; 

1.7.3. Забезпечує єдність навчання і виховання; 

1.7.4. Формує освітні програми закладу освіти; 

1.7.5. Створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для 

організації та здійснення освітнього процесу; 

1.7.6. Забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним 

стандартам загальної середньої освіти; 

1.7.7. Охороняє життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших 

працівників закладу; 

1.7.8. Формує у здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні 

навички; 

1.7.9. Забезпечує добір і розстановку кадрів; 

1.7.10. Планує власну діяльність та формує стратегію розвитку школи; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


1.7.11. Встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з 

навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями 

тощо; 

1.7.12. Додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну 

базу; 

1.7.13. Видає документи про освіту встановленого зразка; 

1.7.14. Здійснює інші повноваження відповідно до Статуту школи. 

1.8. У школі мовою освіти і виховання здобувачів освіти визначено 

українську мову. 

1.9. Школа має право: 

1.9.1. Визначати форми, методи та засоби організації освітнього процесу; 

1.9.2. Визначати варіативну складову змісту освіти та зміст позакласної 

роботи, в установленому порядку розробляти та впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани з урахуванням 

державних стандартів; 

1.9.3. Спільно з вищими навчальними та науково-дослідними установами 

здійснювати науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що 

не суперечить законодавству України; 

1.9.4. Використовувати різні форми морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

1.9.5. Бути розпорядником рухомого та нерухомого майна згідно з чинним 

законодавством і цим Статутом; 

1.9.6. Отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

1.9.7. Розвивати власну соціальну базу — мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

1.9.8. Організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних кадрів; 

1.9.9. Формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального 

заохочення учасників освітнього процесу в межах кошторису; 

1.9.10. Здійснювати поточний ремонт приміщень; 

1.9.11. Встановлювати шкільну форму для учнів; 

1.9.12. Об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю інших 

підприємств, установ і організацій в Україні та поза її межами; 

1.9.13. Створювати у своєму складі класи (групи) з поглибленим вивченням 

окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

1.10. Повна назва: Савинківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області. 

1.11. Скорочена назва: Савинківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

2. Організація освітнього процесу 

 

2.1. Школа складається з трьох підрозділів — загальноосвітня школа І 

ступеня – початкова, ІІ ступеня – основна та ІІІ ступеня – старша. 



2.2. Кількість класів, груп продовженого дня у школі встановлюється 

Власником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених 

Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством 

фінансів, відповідно до поданих заяв батьків здобувачів освіти або осіб, 

які їх замінюють, та санітарно – гігієнічних норм. 

2.3. Мережа класів у шкільному підрозділі формується на підставі 

нормативів їх наповнення відповідно до кількості поданих заяв та 

санітарно – гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу.  

2.4. Прийом здобувачів освіти до всіх класів школи здійснюється на 

позаконкурсній основі. До першого класу зараховуються, як правило, діти 

з 6 років. 

2.5. Зарахування здобувачів освіти до школи проводиться наказом 

директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження 

дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і 

відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). 

2.6. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого 

року на навчання до іншого закладу загальної середньої освіти. 

Переведення учнів до іншого закладу здійснюється за наявністю особової 

справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

2.7. У школі для учнів 1-4 класів можуть створюватися групи 

продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і 

відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на 

підставі заяв батьків ( осіб, які їх замінюють). 

2.8. Школа проводить свою діяльність відповідно до плану роботи, який 

складається на поточний навчальний рік. 

2.9. Школа планує роботу самостійно відповідно до плану прогнозування 

та річного плану роботи. План прогнозування та річний план роботи 

затверджується рішенням педагогічної ради. 

2.10. Організація освітнього процесу у школі здійснюється відповідно до  

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Організація 

освітнього процесу в школі має забезпечувати безпечні та нешкідливі 

умови здобуття освіти. 

2.11. Освітній процес в школі регламентується освітніми програмами, 

складеними на основі Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затверджених Міністерством освіти і науки 

України. 

2.12. Освітня програма має містити: 

2.12.1. Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти; 

2.12.2. Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

2.12.3. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; 

2.12.4. Форми організації освітнього процесу; 



2.12.5. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти; 

2.12.6 Інші освітні компоненти (за рішенням педагогічної ради школи). 

2.13.Освітня програма схвалюється педагогічною радою школи та 

затверджується директором. 

2.14. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного 

вибору здобувачів освіти. 

2.15. Освітня програма може бути розроблена для одного і для декількох 

рівнів освіти (наскрізна освітня програма). 

2.16. Кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами 

освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним 

Державним стандартом загальної середньої освіти. 

2.17. На основі освітньої програми школа складає та затверджує навчальний 

план, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

2.18. Індивідуалізація і диференціація у школі забезпечується реалізацією 

варіативної частини робочого навчального плану. Варіативна частина 

формується у школі з урахуванням спеціалізації та профілю навчання. 

2.19. Школа організовує освітній процес за різними формами здобуття освіти, 

що мають значення для забезпечення інтересів учасників освітнього процесу. 

Організовуючи освітній процес, школа діє в межах своєї автономії, 

визначеної законодавством і установчими документами закладу. 

2.20. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюються в межах часу, що передбачений робочим навчальним 

планом. 

2.21. Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 

липня наступного року. 

2.22. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. 

2.23. Відволікання здобувачів освіти від уроків на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством 

України). 

2.24. Залучення здобувачів освіти до видiв дiяльностi, не передбачених 

навчальною програмою та робочим навчальним планом, дозволяється лише 

за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють. 

2.25. Тривалість канікул упродовж навчального року має бути не меншою за 

30 календарних днів. 

2.26. Тривалість уроків у школі становить : 

2.26.1. У перших класах – 35 хвилин; 

2.26.2. У других – четвертих класах – 40 хвилин; 

2.26.3. У п’ятих – одинадцятих  класах – 40 хвилин. 

2.26.4. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із Власником. 

2.27. Для учнiв 5-11-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд 

час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв 

трудового навчання. 

2.28. Школа  може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї освітнього 

процесу, що не суперечать чинному законодавству. 



2.29. Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби 

в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 

хвилин, великої перерви (пiсля другого або третього уроку) – 20-30 хвилин. 

2.30. Щоденна кількість і послідовність уроків визначається розкладом, який 

складається на кожен семестр вiдповiдно до робочого навчального плану,  з 

дотриманням педагогiчних та санiтарно-гiгiєнiчних вимог i затверджується 

керiвником школи. 

2.31. Режим роботи школи визначається на основі відповідних нормативно-

правових актів. 

2.31.1. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі уроків. 

Крім обов’язкових уроків, у закладі освіти можуть проводитись 

індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, 

передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх 

інтересів здобувачів освіти та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і 

обдарувань. 

2.32. Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні – субота, 

неділя, святкові та неробочі дні. 

2.33. Школа здійснює освітній процес за денною формою навчання. 

2.34. Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем 

вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням 

вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв. 

  

3. Оцінювання навчальних досягнень учнів 

 

3.1. Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв школи визначаються 

нормативними документами центрального органу виконавчої влади що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і 

науки. 

3.2. Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року 

здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких 

затверджуються центральним органом виконавчої влади що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки. 

Результати навчальних досягнень за рiк заносяться до особових справ учнiв. 

3.3. Оцінювання результатів навчання учнів у перших, других класах 

здійснюється вербально. У наступних класах оцiнювання здiйснюється 

вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв. 

3.4. Результати семестрового та річного оцінювання доводяться класними 

керівниками до відома здобувачів освіти та їх батьків або осіб, що їх 

замінюють. 

3.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х,11-х) класах закладу завершується 

державною пiдсумковою атестацiєю. Змiст, форма i порядок державної 

пiдсумкової атестацiї визначаються нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України. 



3.6. За результатами навчання учням видаються вiдповiдні документи, зразки 

яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

3.7. За успіхи в навчанні для учасників освітнього процесу можуть 

встановлюватися різні форми матеріального і морального заохочення. 

 

4. Виховний процес у школі 

 

4.1. Виховання учнів у школі здійснюється в процесі урочної, позаурочної та 

позашкільної роботи з ними. 

4.2. Цілі виховного процесу у школі визначаються на основі принципів, 

закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових 

актах України. 

4.3. У школі забороняється утворення і діяльність організаційних структур 

політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. 

4.4. Примусове залучення здобувачів освіти школи до вступу в будь-які 

об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування 

забороняється. 

4.5. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за 

їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних 

партій (об’єднань).  

4.6. Дисципліна в школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників 

освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього 

Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до 

здобувачів освіти забороняється. 

 

5. Учасники освітнього процесу 

 

5.1. Учасниками освітнього процесу в школі є: 

5.1.1. Здобувачі освіти (учні та вихованці); 

5.1.2. Педагогічні працівники; 

5.1.3. Батьки (або особи що їх заміняють) здобувачів освіти; 

5.1.4. Фізичні особи, які провадять освітню діяльність; 

5.1.5. Інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до 

освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти. 

5.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 

законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку 

школи. 

5.3. Здобувачі освіти мають право на:  

5.3.1. Навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

5.3.2. Індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладу освіти і 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх 

складності, методів і засобів навчання; 

5.3.3. Якісні освітні послуги; 



5.3.4. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

5.3.5. Відзначення успіхів у своїй діяльності; 

5.3.6. Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

5.3.7. Безпечні та нешкідливі умови навчання; 

5.3.8. Повагу людської гідності; 

5.3.9. Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 

ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

5.3.10. Користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу 

освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому 

закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

5.3.11. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; 

5.3.12. Інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення; 

5.3.13. Участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 

конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 

5.3.14. Перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх 

предметів інваріантної та варіативної частини. 

5.4. Здобувачі освіти зобов'язані:  

5.4.1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 

освіти для відповідного рівня освіти; 

5.4.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

5.4.3. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

5.4.4. Підтримувати чистоту; 

5.4.5. Дбайливо ставитися до майна; 

5.4.5. Дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку 

школи.  

5.5. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти.  

5.6. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання 

робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

5.7. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які 

їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці 



відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з 

урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 

5.8. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, 

порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення 

академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно 

до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів академічної 

доброчесності. 

5.9. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 

якостями,  яка має вiдповiдну педагогiчну освiту , належний рівень 

професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, 

фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні 

обов’язки в школі. 

5.10. До педагогічної діяльності у школі не допускаються особи, яким вона 

заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних 

протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється 

законодавством. 

5.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників школи, інші трудові відносини регулюються законодавством про 

працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими 

законодавчими актами. 

5.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до 

законодавства директором школи. Обсяг педагогічного навантаження може 

бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою 

згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження 

протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин 

для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним 

планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням 

вимог законодавства про працю. 

5.13. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих 

навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких 

визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом. 

5.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання 

професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством. 

5.14.1. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не 

передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) школи, 

навчальними програмами та іншими документами, що регламентують 

діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою. 

5.15. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно 

до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. За 

результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника 

займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. 

Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5.16. Педагогічні працівники школи мають право на: 



5.16.1. Академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

5.16.2. Педагогічну ініціативу; 

5.16.3. Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед 

методик компетентнісного навчання; 

5.16.4. Підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

5.16.5. Проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної 

категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації; 

5.16.6. Навчання у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки 

та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

5.16.7. Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

5.16.8. Справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

5.16.9. Захист професійної честі та гідності; 

5.16.10. Безпечні і нешкідливі умови праці; 

5.16.11. Участь у громадському самоврядуванні школи; 

5.16.12. Участь у роботі колегіальних органів управління школи; 

5.16.13. Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством. 

5.17.Педагогічні працівники школи зобов'язані: 

5.17.1. Забезпечувати здобуття якісної освіти; 

5.17.2.  Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні 

та педагогічну майстерність; 

5.17.2. Виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти 

передбачених нею результатів навчання; 

5.17.3. Сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

5.17.4. Дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

5.17.5. Дотримуватися педагогічної етики; 

5.17.6. Поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

5.17.7. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,  
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

5.17.8 Формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

5.17.8. Виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних 

цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання 

України та навколишнього природного середовища; 



5.17.9. Формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

5.17.10. Захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим 

шкідливим звичкам; 

5.17.11. Додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку школи, виконувати свої посадові обов’язки; 

5.17.12. Брати участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичних 

комісій, нарадах, зборах; 

5.17.13. Виконувати накази і розпорядження директора школи; 

5.17.14. Вести відповідну документацію; 

5.17.15. Сприяти зростанню іміджу школи; 

5.17.16. Утримувати навчальні приміщення відповідно до вимог правил 

пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-

гігієнічних вимог. 

5.18.Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, 

правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових 

обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не 

відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із 

законодавством. 

5.19. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього 

процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, 

цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти. 

5.20.Батьки та/або особи, що їх заміняють здобувачів освіти та особи, які їх 

замінюють, мають право: 

5.20.1. Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 

здобувачів освіти; 

5.20.2. Звертатися до школи, органів управління освітою з питань освіти; 

5.20.3. Обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття 

дітьми відповідної освіти; 

5.20.4. Брати участь у громадському самоврядуванні школи, зокрема обирати 

і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

5.20.5. Завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в школі та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

5.20.6. Брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

5.20.7. Отримувати інформацію про діяльність школи, результати навчання 

своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати 

оцінювання якості освіти у школі та його освітньої діяльності. 



5.21.Батьки та/або особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття 

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані: 

5.21.1. Виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних 

інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до 

власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

5.21.2. Сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню 

дитиною передбачених нею результатів навчання; 

5.21.3. Поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

5.21.4. Дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

5.21.5. Формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у 

взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами, представниками різних політичних і 

релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального 

походження, сімейного та майнового стану; 

5.21.6. Настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

5.21.7. Формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України; 

5.21.8. Виховувати у дитини повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України; 

5.21.9. дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку школи, а також умов договору про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

5.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, 

передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому 

порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі 

позбавлення їх батьківських прав. 

 

6. Управління та громадське самоврядування школи 

 

6.1. Керівництво школою здійснює директор, повноваження якого 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», цим Статутом та трудовим договором. Директор школи здійснює 

безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, 

фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Директор є 

представником закладу освіти у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і 

діє без довіреності в межах своїх повноважень. 



6.2. Директор школи призначається та звільняється з посади наказом 

начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради. Директор школи призначається на посаду за результатами конкурсного 

відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

освіти, затвердженим Корюківською міською радою. Додаткові 

кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) 

визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти. 

6.3. Директор школи в межах наданих йому повноважень: 

6.3.1. Організовує діяльність закладу освіти; 

6.3.2. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

6.3.3. Призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора, 

педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні 

обов’язки; 

6.3.4. Забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; 

6.3.5. Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

6.3.6. Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю закладу освіти; 

6.3.7. Забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності; 

6.3.8. Сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 

закладу освіти; 

6.3.9. Сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 

закладу освіти; 

6.3.10. Здійснює інші повноваження, що делеговані Власником або Органом 

управління  та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту». 

6.4. Директор школи є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники школи 

беруть участь у засіданнях педагогічної ради. 

6.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як 

чотири рази на рік. 

6.6. Педагогічна рада школи: 

6.6.1. Планує роботу закладу; 

6.6.2. Схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює 

результативність її (їх) виконання; 

6.6.3. Формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

6.6.4. Розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

6.6.4. Приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного 

класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, 

нагородження за успіхи у навчанні; 



6.6.5. Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

6.6.6. Розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

6.6.7. Ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

6.6.8. Розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), 

працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання 

ними своїх обов’язків; 

6.6.9. Розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень. Рішення 

педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу. 

6.7. У школі можуть створюватися та діяти органи самоврядування: 

6.7.1. Органи самоврядування працівників закладу освіти; 

6.7.2. Органи самоврядування здобувачів освіти; 

6.7.3. Органи батьківського самоврядування; 

6.7.4. Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

6.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи є 

загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не 

менш як один раз на рік.  

6.8.1. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються 

пропорційно від таких трьох категорій: 

А) працівників школи - зборами трудового колективу; 

Б) учнів школи (5-11 класи) - класними зборами; 

В) батьків - класними батьківськими зборами.  

6.8.2. Термін повноважень делегатів становить 1 рік.  

6.9. Загальні збори(конференція) школи: 

6.9.1. Заслуховують звіт директора школи; 

6.9.2. Розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської 

діяльності школи; 

6.9.3. Затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи; 

6.9.4. Приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших 

працівників школи.  

 

 

 



7. Прозорість та інформаційна відкритість школи 

 

7.1. Школа формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про 

свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.  

7.2. Школа забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до 

такої інформації та документів: 

7.2.1. Статут школи; 

7.2.2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

7.2.3. Структура та органи управління школою; 

7.2.4. Кадровий склад школи; 

7.2.5. Освітні програми, що реалізуються в школі, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

7.2.6. Територія обслуговування, закріплена за школою; 

7.2.7. Фактична кількість осіб, які навчаються у школі; 

7.2.8. Мова освітнього процесу; 

7.2.9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення); 

7.2.10. Матеріально-технічне забезпечення школи (згідно з ліцензійними 

умовами); 

7.2.11. Результати моніторингу якості освіти; 

7.2.12 Річний звіт про діяльність школи; 

7.2.13. Правила прийому до школи; 

7.2.14. Умови доступності школи для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

7.2.15. Перелік додаткових освітніх; 

7.2.16. інша інформація, що оприлюднюється за рішенням школи або на 

вимогу законодавства. 

7.3. Школа оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих публічних коштів, інформацію 

про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 

зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

8. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

школи 

 

8.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у балансі. 

8.2. Майно школи перебуває у комунальній власності Корюківської міської 

ради і закріплено за нею на правах оперативного управління. 

8.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог 

та норм з їх охорони. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових 



прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства. 

8.4. Об’єкти та майно школи не підлягають приватизації чи використанню не 

за освітнім призначенням. 

8.5. Фінансування школи здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

8.6. Фінансово-господарська діяльність школи проводиться відповідно до 

Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

нормативно-правових актів. 

8.7. Джерелами фінансування школи є: 

8.7.1. Кошти державної субвенції; 

8.7.2. Кошти Власника; 

8.7.3. Кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього 

процесу в обсязі, визначеними Державними стандартом загальної середньої 

освіти; 

8.7.4. Благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 

8.7.5. Інші джерела, не заборонені законодавством. 

8.8. Школа є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) школи 

використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим 

Статутом. 

8.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального 

внеску та інших відрахувань), членів органів управління та інших пов’язаних 

з ними осіб.  

8.10. Порядок дiловодства i бухгалтерського облiку в школі визначається 

законодавством, нормативно-правовими актами центрального органу 

виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сферах освіти і науки та iнших центральних органiв виконавчої влади, до 

сфери управлiння яких належить заклад. За рiшенням Власника школи 

бухгалтерський облiк може здiйснюватися самостiйно або через 

централiзовану бухгалтерiю. 

8.11. Штатний розпис школи затверджуються керівником закладу на підставі 

Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, 

затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

 

9. Міжнародне співробітництво 

 

9.1. Школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати 

прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, 

міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством 

порядку. 



9.2. Заклад освіти та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати 

участь у реалізації міжнародних проектів та програм. 

 

10. Контроль за діяльністю школи 

 

10.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю школи 

здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної 

середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо 

належної якості освіти та освітньої діяльності. 

10.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю школи здійснюється 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її 

територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». 

10.3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за 

освітньою діяльністю школи є інституційний аудит закладу, що проводиться 

один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення 

якості освіти.  

10.3.1. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання 

ліцензійних умов. 

10.4. Результати інституційного аудиту оприлюднюється на сайті школи, 

Власника та органу, що здійснював інституційний аудит. 

10.5. Власник закладу освіти або орган управління:  

10.5.1. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів школи;  

10.5.2. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю школи;  

10.5.3. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками. 

 

11. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) школи 

 

11.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна 

типу) школи приймається Власником у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

11.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) школи її 

працівникам, здобувачам освіти, гарантовано дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти. 
 

 

Міський голова                                                       Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 13-31/VIІ 

 

Про прийняття в міську комунальну  

власність Олександрівського  

сільського комунального  

ДНЗ «Малятко» загального типу 

 

 

 Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

враховуючи рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 

06 листопада 2019 року №8-29/VII «Про припинення в результаті реорганізації 

Олександрівської сільської ради», керуючись ст. 8 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», ст. ст.104, 106, 107 

Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської  

територіальної громади Олександрівський сільський комунальний дошкільний 

навчальний заклад «Малятко» загального типу, код ЄДРПОУ 34679053, майно 

закріплене за закладом та грошові кошти, згідно передавального акту, що 

додається. 

 

2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення. 

 

3. Перейменувати Олександрівський сільський комунальний дошкільний 

навчальний заклад «Малятко» загального типу в Олександрівський дошкільний 

навчальний заклад «Малятко» Корюківської міської ради.  

 

4.  Передати в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Олександрівський дошкільний навчальний 



заклад «Малятко» Корюківської міської ради, майно та грошові кошти, вказані 

в п. 1 даного рішення. 

 

5. Затвердити Статут Олександрівського дошкільного навчального 

закладу «Малятко» Корюківської міської ради, що додається. 

 

6. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому, 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

забезпечити приймання та передачу дошкільного навчального закладу згідно 

вимог чинного законодавства, на підставі актів приймання-передачі в термін з 

31.12.2019 року по 02.01.2020 року. 

 

7. Доручити начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) здійснити організаційно-правові 

заходи щодо державної реєстрації змін до юридичної особи зазначеної в п. 3 

даного рішення. 

 

 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 



ПОГОДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник Відділ освіти,    рішення тридцять першої сесії 

культури, молоді та спорту   Корюківської міської ради 

Корюківської міської ради   сьомого скликання  

          від 17.12.2019 № 13-31/VII 

Наумчик І.В.______________       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 СТАТУТ 

               Олександрівського дошкільного навчального закладу 

                                               «Малятко» 

                                Корюківської міської ради 

                                     Чернігівської області 
 

                                                    (нова редакція) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2019 рік 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Олександрівський дошкільний навчальний заклад «Малятко» 

Корюківської міської ради Чернігівської області здійснює свою діяльність 

відповідно до вимог чинного законодавства, Положення про дошкільний 

навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

12 березня 2003 року № 305, власного Статуту. 

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 15352, Чернігівська область, 

Корюківський район, село Олександрівка, вул. Центральна, 105. 

1.3. Засновником дошкільного навчального закладу «Малятко» 

Корюківської міської ради Чернігівської області є Корюківська міська рада. 

Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально 

- технічне забезпеченння, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, 

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговуванння, 

харчування та медичне обслуговування дітей. 

1.4. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року 

№ 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом. 

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації прав 

дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і духовного 

розвитку, соціальної адаптації та готовність продовжувати освіту. 

1.6. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дітей;  

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних 

мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського 

народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, 

оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

1.7. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі 

статуту, який затверджений засновником та погоджений з органом управління 

освітою і зареєстрований у встановленому законом порядку. 

Дошкільний навчальний заклад має печатку і штамп встановленого 

зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах 

Державного казначейства. 

1.8. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність в межах, 

визначеному законодавством. 

1.9. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і 

фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 
 



ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

2.1. Заклад розрахований на 24 місця. 

2.2. Дошкільний заклад має одну різновікову групу загального розвитку з 

денним режимом перебуванням дітей. 

2.3. Наповнюваність групи дітьми становить 20 осіб. 

2.4. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється 

керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які 

їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, 

що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки 

дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. 

2.5. За дитиною зберігається місце у дошкільному навччальному закладі у 

разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або 

осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.6. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;  

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі 

цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців. 

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов'язана письмово із 

зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про 

відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. 

2.7. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного 

навчального закладу. 
 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем 

протягом 10,5 годин. 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові. 

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок о 7.00 год. і 

закінчення о 17.30 год. 
 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 

ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня до 31 

серпня. 

4.2. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом 

роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється 

педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з 

органом управління освітою. План на оздоровчий період додатково 

погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.  

4.3. Мовою дошкільної освіти є державна мова. 



4.4. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за 

програмою розвитку дітей дошкільного віку, затвердженою Міністерством 

освіти і науки України. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ  У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування 

дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням 

натурального набору продуктів. 

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, 

закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, 

смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

керівника дошкільного закладу. 
  

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ  

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу 

здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками закладу охорони 

здоров’я на підставі договору. 

6.2. Медичний персонал проводить обов’язкові медичні огляди, здійснює 

контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей.  

6.3. Дошкільний  заклад  надає  приміщення  і  забезпечує  належні  умови  

для  роботи  медичного  персоналу  та   проведення  лікувально-профілактичних  

заходів. 

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: 

діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, помічники 

вихователів, няні, батьки або особи, які їх замінюють. 

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та 

морального заохочення: нагородження почесними грамотами, оголошення  

подяки, преміювання. 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти: 

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах 

дошкільної освіти; 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її 

здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти; 



- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу дошкільної освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах 

і суді; 

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми 

потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини. 

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, 

культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; 

- поважати гідність дитини; 

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за 

віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до 

народних традицій і звичаїв. 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному 

навчальному закладі у встановленому порядку; 

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або 

хвороби дитини. 

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу 

приймається  особа, з високими моральними якостями, яка має вищу 

педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну 

кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість 

роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні 

обов'язки. 

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, 

законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-

правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

7.7. Педагогічні працівники мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 

дітьми; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 



- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах 

тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу на соціальне та 

матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту 

чи трудового договору; 

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до 

дошкільного закладу завідуючим. 

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за 

збереження  життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із 

законодавством. 

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 закону 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік. 

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, 

яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки 

України. 

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу, не 

виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або 

за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з 

роботи відповідно до чинного законодавства. 

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється Відділом 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 



8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює 

його завідуючий, який призначається і звільняється з посади начальником 

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

Керівник дошкільного закладу: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у 

межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу; 

- діє від імені закладу без довіреності, представляє його в усіх державних 

органах та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, укладає 

угоди з юридичними та фізичними особами; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного 

закладу; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх 

виконання; 

- розробляє штатний розпис, що затверджується Відділом освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, 

здібностям і потребам; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і 

фінансового-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на сесії 

Корюківської міської ради. 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - 

педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і педагогічні 

працівники закладу. Можуть входити голови батьківських комітетів. 

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники 

громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних 

закладів, батьки або особи, які їх замінюють.   

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом. 

Педагогічна рада закладу: 

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі 

та приймає відповідні рішення; 



- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 

працівників. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

дошкільного закладу. 

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 

колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не 

рідше одного разу на рік. 

 Термін їх повноважень становить від останнього засідання до наступного. 

 Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори: 

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють 

терміни її повноважень; 

- заслуховують звіт керівника закладу, дають їй оцінку шляхом таємного 

або відкритого голосування; 

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-

господарської діяльності дошкільного закладу; 

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

дошкільного закладу. 

8.5. У дошкільному закладі діє піклувальна рада - орган самоврядування, 

який формується з представників органів виконавчої влади та відповідної ради, 

підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з 

метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. 

Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створена за рішенням загальних зборів 

дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах 

дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну 

раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів 

піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як 

правило, не менше ніж чотири рази на рік. 

Основними завданнями піклувальної ради є: 

- співпраця з органами виконавчої влади місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими 

громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному 

закладі; 

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 

корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу; 

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного 

закладу; 

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону 

життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу; 



- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного 

навчального закладу; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним 

закладом; 

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного 

процесу. 
 

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

9.1. Майно дошкільного закладу є комунальною власністю міської ради і 

належить йому на правах оперативного управління. 

9.2. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується 

землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням 

вимог та норм з їх охорони. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти: 

- міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб; 

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право: 

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із 

законодавством. 

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу 

здійснюється відповідно до законодавства. 

10.4. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такого закладу, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.5. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частин серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування 

єдиного соціального внеску). 

10.6. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів закладу 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету. 



10.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному 

закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої  

влади. 

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію 

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

XI.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є 

державна атестація, що проводиться у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України. 

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог 

щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Відділом освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

 

 

Міський голова      Р. АХМЕДОВ   
 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 
 

 
 

17 грудня 2019 року                         м. Корюківка                                №  14-31/VII 

 
 

Про ліквідацію  

комунального підприємства 

 

У  зв'язку з недоцільністю подальшої діяльності комунальних 

підприємств, враховуючи висновки постійної комісії з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до 

статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського 

кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

міська рада вирішила :  

 
 

1. Припинити юридичну особу - комунальне підприємство «Обрій» 

Корюківської міської ради (код ЄДРПОУ 31161222) шляхом ліквідації. 
 

2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального 

підприємства «Обрій» Корюківської міської ради - два місяці з дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом ліквідації 

комунального підприємства «Обрій» Корюківської міської ради. 
 

 3. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення комунального 

підприємства «Обрій» Корюківської міської ради (додається). 
 

4. Ліквідаційній комісії з припинення комунального підприємства 

«Обрій» Корюківської міської ради: 

4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації 

комунального підприємства «Обрій» Корюківської міської ради у 

встановленому законодавством порядку. 

4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс та подати їх на 

затвердження Корюківської міської ради. 
 



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  

до рішення  тридцять  першої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

«Про ліквідацію комунального 

підприємства» 

від 17.12.2019 року № 14 -31/VII  

  

                                                           СКЛАД 

ліквідаційної комісії з  

припинення комунального підприємства «Обрій» Корюківської міської ради 

(м.Корюківка вул.Бульварна,6) 

 

Голова комісії 

 

Савченко Олександр Миколайович   Перший заступник міського голови 

РНОКПП ХХХХ 

 

 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна    Начальник відділу бухгалтерського 

РНОКПП ХХХХ     обліку і звітності 

 

Бабич Вікторія Сергіївна   Провідний спеціаліст - державний  

РНОКПП ХХХХ     реєстратор  юридичного відділу 

 

Долбіна Людмила Михайлівна Провідний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ земельних ресурсів та комунального 

майна 

 

Федорова Ольга Євгеніївна   Начальник комунального 

РНОКПП ХХХХ                               підприємства «Обрій» 

                Корюківської міської ради 

 

Лісений Віктор Миколайович        Виконуючий обов’язки старости 

РНОКПП ХХХХ 

 

 

Секретар міської ради                                                                 С.ОЛІЙНИК 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

                                                            

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                  №  15-31/VIІ 

 

Про план діяльності з підготовки проектів  

регуляторних актів на 2020 рік 

 

 Розглянувши рекомендації адміністративної колегії Чернігівського 

обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

21.09.2018 № 75/33 – рк/к, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 7 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

 1.  Затвердити план діяльності міської ради та її виконавчого комітету з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік: 

 
№

з/

п 

Вид проекту Назва проекту Мета прийняття Термін 

підготовки 

Розробник 

проекту 

1          Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку залучення, 

розрахунку розміру і 

використання коштів 

пайової участі у 

розвитку 

інфраструктури 

населених пунктів 

Корюківської міської 

територіальної 

громади 

Поліпшення 

інвестиційної 

привабливості у сфері 

будівництва, 

зростання обсягів 

промислового та 

цивільного 

будівництва на 

території населених 

пунктів Корюківської 

міської територіальної 

громади, зменшення 

Протягом 

року 

Відділ 

архітектури, 

містобудуван

ня та 

житлово-

комунального 

господарства 

Корюківської 

міської ради 



фінансового 

навантаження на 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності. 

2.  Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку тимчасових 

споруд для 

провадження 

підприємницької 

діяльності на 

території населених 

пунктів 

Корюківської міської 

ради 

Регулювання 

правових відносин, 

що виникають у 

зв’язку із 

розміщенням, 

облаштуванням та 

утриманням 

тимчасових споруд 

для провадження 

підприємницької 

діяльності та 

визначення єдиних 

правил демонтажу 

таких споруд 

Протягом 

року 

Відділ 

архітектури, 

містобудуван

ня та 

житлово-

комунального 

господарства 

Корюківської 

міської ради 

3. Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку відчуження 

та списання майна 

міської комунальної 

власності 

Корюківської міської 

територіальної 

громади 

Визначення 

механізмів 

приватизації на 

аукціоні, безоплатної 

передачі та списання 

майна міської 

комунальної власності 

Корюківської міської 

територіальної 

громади 

Протягом 

року 

Корюківська 

міська рада 

4. Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 

Порядку передачі 

майна міської 

комунальної 

власності 

Корюківської міської 

територіальної 

громади в оренду 

Визначення правових, 

економічних, 

організаційних 

відносин, пов’язаних з 

передачею в оренду 

майна (нерухомого та 

індивідуально 

визначеного, єдиних 

майнових комплексів) 

, що перебуває в 

міській комунальній 

власності 

Корюківської міської 

територіальної 

громади 

Протягом 

року 

Корюківська 

міська рада 

 

 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 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                        м. Корюківка                                  № 16-31/VIІ 

 

Про передачу закладів культури  

в оперативне управління Відділу освіти,  

культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради 

 

З метою забезпечення діяльності сільських закладів культури, які 

належали сільським радам, що приєднались до Корюківської міської ради та 

включені до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, враховуючи рішення двадцять дев’ятої сесії міської 

ради сьомого скликання від 06 листопада 2019 року: №7-29/VII «Про 

припинення в результаті реорганізації Домашлинської сільської ради»,                

№8-29/VII «Про припинення в результаті реорганізації Олександрівської 

сільської ради», №9-29/VII «Про припинення в результаті реорганізації 

Савинківської сільської ради», 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. Створити юридичну особу – Домашлинський сільський клуб 

Корюківської міської ради (надалі – Домашлинський сільський клуб) з 

організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)», 

місцезнаходження якої визначити за адресою: вулиця Центральна, 8,                  

с. Домашлин, Корюківський район, Чернігівська область, 15362 та затвердити 

Положення про Домашлинський сільський клуб Корюківської міської ради, що 

додається.  

 

2. Створити юридичну особу – Олександрівський будинок культури 

Корюківської міської ради (надалі – Олександрівський будинок культури) з 



організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)», 

місцезнаходження якої визначити за адресою: вулиця Центральна, 120,                      

с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область, 15352 та 

затвердити Положення про Олександрівський будинок культури Корюківської 

міської ради, що додається.  

 

3. Створити юридичну особу – Савинківський будинок культури 

Корюківської міської ради (надалі – Савинківський будинок культури)з 

організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)», 

місцезнаходження якої визначити за адресою: вулиця Лесі Українки, 3,                      

с. Савинки, Корюківський район, Чернігівська область, 15342 та затвердити 

Положення про Савинківський будинок культури Корюківської міської ради, 

що додається.  

 

4. Передати в оперативне управління  та на баланс Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради майно, закріплене за 

закладами та грошові кошти, згідно додатку 1 до рішення. 

 

5. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому, 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

забезпечити приймання та передачу майна та грошових коштів, на підставі 

актів приймання-передачі в термін з 31.12.2019 року по 02.01.2020 року. 

 

6. Доручити начальнику Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) здійснити організаційно-правові 

заходи щодо державної реєстрації закладів зазначених у п. 1, 2, 3 даного 

рішення. 

  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                              Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17.12.2019 року №16-31/VII 

 

 

ПЕРЕЛІК 

майна та грошових коштів закладів культури, що передаються  

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради  

 
№ 

п/п 

Назва рахунку балансу Сума по рахунку, 

грн 

Домашлинський сільський клуб 

1 Основні засоби 

в тому числі по рахунках 

185676,00 

 1013 рах., будівлі, споруди 180867,00 

 1014 рах., машини та обладнання 3865,00 

 1016 рах., інструменти, прилади, інвентар 944,00 

2 1113 рах., малоцінні необоротні матеріальні активи 5943,00 

3 1514 рах., паливо, горючі і мастильні матеріали 2600,00 

4 1411 рах., знос основних засобів 185676,00 

5 1412 рах., знос інших необоротних активів 2974,00 

6 2313 рах., залишок грошових коштів на рахунку 

спеціального фонду 

914,19 

Олександрівський будинок культури 

1 Основні засоби 

в тому числі по рахунках 

657183,00 

 1013 рах., будівлі, споруди 571717,00 

 1014 рах., машини та обладнання 83448,00 

 1016 рах., інструменти, прилади, інвентар 331,00 

 1018 рах., інші основні засоби 1687,00 

2 1118 рах., інші необоротні матеріальні активи 26956,00 

3 1514 рах., паливо, горючі і мастильні матеріали 6000,00 

4 1411 рах., знос основних засобів 621970,00 

5 1412 рах., знос інших необоротних активів 13478,00 

6 2313 рах., залишок грошових коштів на рахунку 

спеціального фонду 

752,61 

Савинківський  будинок культури 

1 Основні засоби 

в тому числі по рахунках 

441034,00 

 1013 рах., будівлі, споруди 390964,00 

 1014 рах., машини та обладнання 37792,00 

 1016 рах., інструменти, прилади, інвентар 2999,00 

 1018 рах., інші основні засоби 9279,00 

2 1113 рах., Малоцінні необоротні матеріальні активи 21415,00 

3 1514 рах., паливо, горючі і мастильні матеріали 9000,00 

4 1411 рах., знос основних засобів 427743,00 

5 1412 рах., знос інших необоротних активів 10710,00 

6 2313 рах., залишок грошових коштів на рахунку 

спеціального фонду 

1171,10 

 

Секретар міської ради                                                           С.ОЛІЙНИК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять першої сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

17 грудня 2019 року №16-31/VIІ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ДОМАШЛИНСЬКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корюківка 

2019 



1.Загальні положення 

 

1.1. Домашлинський сільський клуб Корюківської міської ради (надалі – 

Домашлинський СК) – це комунальний заклад культури, засновником та 

власником якого є Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради (надалі - Власник). Підпорядкований та підзвітний 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

створений на підставі рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання №16-31/VIІ  від 17 грудня 2019 року «Про передачу закладів 

культури в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради».  

1.2. Домашлинський будинок культури є бюджетною неприбутковою 

організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, актами Кабінету міністрів України, президента України, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами,що регулюють 

діяльність у галузі культури. 

1.3.Пріоритетними напрямками роботи Домашлинського СК є: 

1.3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території України; 

1.3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури; 

1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян. 

1.4. Головними функціями Домашлинського СК є культурно - 

творча,виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції. 

1.5.Головними завданнями Домашлинського СК є: 

1.5.1. Творення умов для задоволення культурних потреб населення; 

1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів; 

1.5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості; 

1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів,гуртків, 

студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних 

формувань; 

1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально - 

розважальних , художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм 

організації дозвілля відповідно до потреб населення; 

1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій 

культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного 

відпочинку. 

1.6. Головними видами діяльності Домашлинського СК є: 

1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, 

студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних 

формувань; 

1.6.2. Організація і проведення фестивалів. конкурсів, виставок та інших 

форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних 

заходів, в т.ч. за участі професійних творчих колективів та окремих виконавців; 

http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8Ce/main.html
http://asyan.org/potre/%E2%80%9C%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%97%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%E2%80%9C+%28%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%2C+%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%29e/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%B7+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%81e/main.html


1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів. 

усних журналів, творчих зустрічей, тощо; 

1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, 

обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення. у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, 

дитячих ранків та інших розважальних програм. 

1.7. Повна назва: Домашлинський будинок культури Корюківської 

міської ради. 

1.7.1. Скорочена назва: Домашлинський СК 

1.8. Юридична адреса: Юридична адреса закладу:15362 Чернігівська 

область, Корюківський район, с.Домашлин, вулия Центральна, 8. 

 

2.Організаційно-правові засади діяльності  

 

2.1. Домашлинський СК - комунальний клубний заклад створено з 

урахуванням соціально-економічних, культурно - дозвіллєвих потреб села за 

умови наявності необхідної матеріально-технічної бази , кадрів та відповідно до 

нормативів забезпечення населення клубними закладами. 

2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

забезпечують функціонування та розвиток Домашлинського СК комунальної 

форми власності Корюківської міської ради. 

2.3. Домашлинський СК є юридично особи, має самостійний баланс, 

реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби та/або 

поточний рахунок у банку, бланки зі своїм найменуванням. печатку 

встановленого зразка та інші реквізити.  

2.4. Домашлинський СК може входити, зберігаючи юридичну 

самостійність, до складу культурних, культурно-спортивних, освітньо-

культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань, 

участь в яких здійснюється на добровільних засадах, якщо не суперечить 

законодавству України та наказам органу управління майном. 

2.5. Домашлинський СК може створювати культурно- дозвіллєві клубні 

формування (гуртки, студії ,об'єднання). 

2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до 

законодавства України. 

 

3.Структура та основні принципи діяльності  

 

3.1. Структура Домашлинського СК визначається завданнями, напрямами 

та змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями. Структурними 

складовими будинку культури є творчо- виробничі підрозділи та громадські 

формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, 

любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).  

http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8Ce/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%2C+%D1%96%D0%BC%27%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%B0%D0%B1%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%86+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8e/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%2C+%D1%96%D0%BC%27%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%B0%D0%B1%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%86+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8e/main.html


3.1.1. Домашлинський СК планує свою діяльність відповідно до 

культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових 

ресурсів. 

3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва 

робота у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням 

різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, 

конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, 

передбачених цим Положенням. 

3.3. Домашлинський СК може організовувати роботу клубних формувань, 

творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ, відповідно до 

укладених угод. 

3.4. Домашлинський СК може залучати до участі в організаційно - 

масових заходах дошкільні, позашкільні, загально-освітні, професійно- 

технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації. 

3.5. Відповідно до законодавства України Домашлинський СК має право 

на надання платних послуг. 

3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи в будинку 

культури можуть створюватись методичні, громадські ради, комісії. Діяльність 

методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з урахуванням 

рекомендацій органу управління. 

 

4. Здійснення управління закладом 

 

4.1. Керівництво Домашлинський СК здійснюється завідуючим, який 

призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

4.2. Заступники завідуючого, творчі та інші працівники закладу 

призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства 

України. 

4.3. Завідуючий самостійно вирішує питання діяльності будинку 

культури: 

4.3.1. Забезпечує керівництво колективом; 

4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для 

підвищення їх фахового рівня; 

4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який 

затверджується органом управління ; 

4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно - 

дозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи, його структурних 

підрозділів та клубних формувань; 

4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості; 

культурно- дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення; 

4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

будинку культури; 

4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу; 

http://asyan.org/potre/%D0%AF%D0%BA%D1%96+%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%85+%D0%86+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%3Fe/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%AF%D0%BA%D1%96+%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%85+%D0%86+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%3Fe/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2e/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%3A+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD+%D1%96%C2%A0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8Fe/main.html
http://asyan.org/potre/%E2%80%9C%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%97%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%E2%80%9C+%28%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%2C+%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%29e/main.html


4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в 

установленому порядку; 

4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах, 

установах та організаціях без довіреності; 

4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу; 

4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до 

працівників закладу; 

4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу; 

4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок 

культури завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан і 

збереження майна, переданого в оперативне управління Домашлинському СК.  

4.3. Органом громадського самоврядування Домашлинського СК є 

загальні збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не 

рідше одного разу на рік. 

 

5. Фінансово- господарська діяльність 

 

5.1. Фінансово - господарська діяльність Домашлинського СК 

здійснюється відповідно до законодавства України та цього Положення. 

5.2. Фінансування Домашлинського СК здійснюється за рахунок коштів 

Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Домашлинського СК є 

кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з  додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

Домашлинський СК має право: самостійно розпоряджатися коштами, 

отриманими від господарської та іншої діяльності, розвивати власну 

матеріальну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно 

до законодавства та положення, виконувати інші дії, що не суперечать 

законодавству та положенню про заклад. 

5.5. Матеріально - технічна база включає приміщення, споруди, 

обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває у користуванні. 

5.6. Приміщення Домашлинського СК та майно перебуває в 

оперативному управлінні Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

6. Припинення діяльності  

 

6.1. Домашлинського СК може бути ліквідованим або реорганізованим за 

рішенням Власника у порядку передбаченому законодавством. У разі ліквідації 

http://asyan.org/potre/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2e/main.html


активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного 

виду або зараховані до доходу міського бюджету Корюківської міської ради. 

6.2.Доходи (прибутки) Домашлинського СК використовуються виключно 

для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей,завдань) та 

напрямів діяльності, визначених в даному Положенні. 

6.3.У Домашлинському СК заборонено розподіл отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини між працівниками (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), працівниками Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з 

ними осіб. 

 

 

Міський голова                                                                  Р. АХМЕДОВ  
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1.Загальні положення 

 

1.1. Олександрівський будинок культури Корюківської міської ради 

(надалі – Олександрівський БК) – це комунальний заклад культури, 

засновником та власником якого є Корюківська міська територіальна громада в 

особі Корюківської міської ради (надалі - Власник). Підпорядкований та 

підзвітний Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради створений на підставі рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання №16-31/VIІ від 17 грудня 2019 року « Про передачу 

закладів культури в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради».  

1.2. Олександрівський будинок культури є бюджетною неприбутковою 

організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, актами Кабінету міністрів України, президента України, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють 

діяльність у галузі культури. 

1.3.Пріоритетними напрямками роботи Олександрівського БК є: 

1.3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території України; 

1.3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури; 

1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян. 

1.4. Головними функціями Олександрівського БК є культурно - творча, 

виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції. 

1.5.Головними завданнями Олександрівського БК є: 

1.5.1. Творення умов для задоволення культурних потреб населення; 

1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів; 

1.5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості; 

1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, 

студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних 

формувань; 

1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально - 

розважальних , художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм 

організації дозвілля відповідно до потреб населення; 

1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій 

культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного 

відпочинку. 

1.6. Головними видами діяльності Олександрівського БК є: 

1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, 

студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних 

формувань; 

1.6.2. Організація і проведення фестивалів. конкурсів, виставок та інших 

форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних 

заходів, в т.ч. за участі професійних творчих колективів та окремих виконавців; 
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1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів. 

усних журналів, творчих зустрічей, тощо; 

1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, 

обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення. у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, 

дитячих ранків та інших розважальних програм. 

1.7. Повна назва: Олександрівський будинок культури Корюківської 

міської ради. 

1.7.1. Скорочена назва: Олександрівський БК 

1.8. Юридична адреса: 15352, Чернігівська область, Корюківський район, 

село Олександрівка, вулиця Центральна, 120. 

 

2.Організаційно-правові засади діяльності  

 

2.1. Олександрівський БК - комунальний клубний заклад створено з 

урахуванням соціально-економічних, культурно - дозвіллєвих потреб села за 

умови наявності необхідної матеріально-технічної бази , кадрів та відповідно до 

нормативів забезпечення населення клубними закладами. 

2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

забезпечують функціонування та розвиток Олександрівського БК комунальної 

форми власності Корюківської міської ради. 

2.3. Олександрівський БК є юридично особи, має самостійний баланс, 

реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби та/або 

поточний рахунок у банку, бланки зі своїм найменуванням. печатку 

встановленого зразка та інші реквізити.  

2.4. Олександрівський БК може входити, зберігаючи юридичну 

самостійність, до складу культурних, культурно-спортивних, освітньо-

культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань, 

участь в яких здійснюється на добровільних засадах, якщо не суперечить 

законодавству України та наказам органу управління майном. 

2.5. Олександрівський БК може створювати культурно- дозвіллєві клубні 

формування (гуртки, студії ,об'єднання). 

2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до 

законодавства України. 

 

3.Структура та основні принципи діяльності  

 

3.1. Структура Олександрівського БК визначається завданнями, 

напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями. 

Структурними складовими будинку культури є творчо- виробничі підрозділи та 

громадські формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси, консультаційні 

пункти, любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).  
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3.1.1. Олександрівський БК планує свою діяльність відповідно до 

культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових 

ресурсів. 

3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва 

робота у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням 

різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, 

конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, 

передбачених цим Положенням. 

3.3. Олександрівський БК може організовувати роботу клубних 

формувань, творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ, 

відповідно до укладених угод. 

3.4. Олександрівський БК може залучати до участі в організаційно - 

масових заходах дошкільні, позашкільні, загально-освітні. професійно- 

технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації. 

3.5. Відповідно до законодавства України Олександрівський БК має право 

на надання платних послуг. 

3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи в будинку 

культури можуть створюватись методичні, громадські ради, комісії. Діяльність 

методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з урахуванням 

рекомендацій органу управління. 

 

4.Управління клубним закладом 

 

4.1. Керівництво Олександрівським БК здійснюється директором, який 

призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

4.2. Заступники директора, творчі та інші працівники закладу 

призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства 

України. 

4.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності будинку культури: 

4.3.1. Забезпечує керівництво колективом; 

4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для 

підвищення їх фахового рівня; 

4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який 

затверджується органом управління ; 

4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно - 

дозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи, його структурних 

підрозділів та клубних формувань; 

4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості; 

культурно- дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення; 

4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

будинку культури; 

4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу; 

4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в 

установленому порядку; 
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http://asyan.org/potre/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2e/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%3A+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD+%D1%96%C2%A0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8Fe/main.html
http://asyan.org/potre/%E2%80%9C%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%97%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%E2%80%9C+%28%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%2C+%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%29e/main.html


4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах, 

установах та організаціях без довіреності; 

4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу; 

4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до 

працівників закладу; 

4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу; 

4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок 

культури завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан і 

збереження майна, переданого в оперативне управління Олександрівському БК.  

4.3. Органом громадського самоврядування Олександрівського БК є 

загальні збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не 

рідше одного разу на рік. 

 

5.Фінансово- господарська діяльність 

 

5.1. Фінансово - господарська діяльність Олександрівського БК 

здійснюється відповідно до законодавства України та цього Положення. 

5.2. Фінансування Олександрівського БК здійснюється за рахунок коштів 

Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Олександрівського БК є 

кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з  додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

Олександрівський БК має право: самостійно розпоряджатися коштами, 

отриманими від господарської та іншої діяльності, розвивати власну 

матеріальну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно 

до законодавства та положення, виконувати інші дії, що не суперечать 

законодавству та положенню про заклад. 

5.5. Матеріально - технічна база включає приміщення, споруди, 

обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває у користуванні. 

5.6. Приміщення Олександрівського БК та майно перебуває в 

оперативному управлінні Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

6.Припинення діяльності  

 

6.1. Олександрівського БК може бути ліквідованим або реорганізованим 

за рішенням Власника у порядку передбаченому законодавством. У разі 

ліквідації активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації 

відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету Корюківської 

міської ради. 

http://asyan.org/potre/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2e/main.html


6.2.Доходи (прибутки) Олександрівського БК використовуються 

виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених в даному Положенні. 

6.3.У Олександрівському БК заборонено розподіл отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини між працівниками (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), працівниками Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з 

ними осіб. 

 

 

Міський голова                                                                            Р. АХМЕДОВ  
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1.Загальні положення 

 

1.1. Савинківський будинок культури Корюківської міської ради (надалі – 

Савинківський БК) – це комунальний заклад культури, засновником та 

власником якого є Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради (надалі - Власник). Підпорядкований та підзвітний 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

створений на підставі рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання №16-31/VIІ  від 17 грудня 2019 року « Про передачу 

закладів культури в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради».  

1.2. Савинківський будинок культури є бюджетною неприбутковою 

організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, актами Кабінету міністрів України, президента України, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами,що регулюють 

діяльність у галузі культури. 

1.3.Пріоритетними напрямками роботи Савинківського БК є: 

1.3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території України; 

1.3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури; 

1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян. 

1.4. Головними функціями Савинківського БК є культурно - 

творча,виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції. 

1.5.Головними завданнями Савинківського БК є: 

1.5.1. Творення умов для задоволення культурних потреб населення; 

1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів; 

1.5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості; 

1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів,гуртків, 

студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних 

формувань; 

1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально - 

розважальних , художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм 

організації дозвілля відповідно до потреб населення; 

1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій 

культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного 

відпочинку. 

1.6. Головними видами діяльності Савинківського БК є: 

1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, 

студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних 

формувань; 

1.6.2. Організація і проведення фестивалів. конкурсів, виставок та інших 

форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних 

заходів, в т.ч. за участі професійних творчих колективів та окремих виконавців; 

http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8Ce/main.html
http://asyan.org/potre/%E2%80%9C%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%97%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%E2%80%9C+%28%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%2C+%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%29e/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%B7+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%81e/main.html


1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів. 

усних журналів, творчих зустрічей, тощо; 

1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, 

обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення. у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, 

дитячих ранків та інших розважальних програм. 

1.7. Повна назва: Савинківський будинок культури Корюківської міської 

ради. 

1.7.1. Скорочена назва: Савинківський БК 

1.8. Юридична адреса: 15342, Чернігівська область, Корюківський район, 

село Савинки, вулиця Лесі Українки, 3. 

 

2.Організаційно-правові засади діяльності  

 

2.1. Савинківський БК - комунальний клубний заклад створено з 

урахуванням соціально-економічних, культурно - дозвіллєвих потреб села за 

умови наявності необхідної матеріально-технічної бази , кадрів та відповідно до 

нормативів забезпечення населення клубними закладами. 

2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

забезпечують функціонування та розвиток Савинківського БК комунальної 

форми власності Корюківської міської ради. 

2.3. Савинківський БК є юридично особи, має самостійний баланс, 

реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби та/або 

поточний рахунок у банку, бланки зі своїм найменуванням. печатку 

встановленого зразка та інші реквізити.  

2.4. Савинківський БК може входити, зберігаючи юридичну 

самостійність, до складу культурних, культурно-спортивних, освітньо-

культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань, 

участь в яких здійснюється на добровільних засадах, якщо не суперечить 

законодавству України та наказам органу управління майном. 

2.5. Савинківський БК може створювати культурно- дозвіллєві клубні 

формування (гуртки, студії ,об'єднання). 

2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до 

законодавства України. 

 

3.Структура та основні принципи діяльності  

 

3.1. Структура Савинківського БК визначається завданнями, напрямами 

та змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями. Структурними 

складовими будинку культури є творчо- виробничі підрозділи та громадські 

формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, 

любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).  

3.1.1. Савинківський БК планує свою діяльність відповідно до культурних 

потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8Ce/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%2C+%D1%96%D0%BC%27%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%B0%D0%B1%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%86+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8e/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%2C+%D1%96%D0%BC%27%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8+%D0%B0%D0%B1%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F+%D0%86+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8e/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%AF%D0%BA%D1%96+%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%85+%D0%86+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%3Fe/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%AF%D0%BA%D1%96+%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%85+%D0%86+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%3Fe/main.html


3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва 

робота у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням 

різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, 

конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, 

передбачених цим Положенням. 

3.3. Савинківський БК може організовувати роботу клубних формувань, 

творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ, відповідно до 

укладених угод. 

3.4. Савинківський БК може залучати до участі в організаційно - масових 

заходах дошкільні, позашкільні, загально-освітні. професійно- технічні, вищі 

навчальні заклади, інші заклади та організації. 

3.5. Відповідно до законодавства України Савинківський БК має право на 

надання платних послуг. 

3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи в будинку 

культури можуть створюватись методичні, громадські ради, комісії. Діяльність 

методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з урахуванням 

рекомендацій органу управління. 

 

4.Управління клубним закладом 

 

4.1. Керівництво Савинківським БК здійснюється директором, який 

призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

4.2. Заступники директора, творчі та інші працівники закладу 

призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства 

України. 

4.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності будинку культури: 

4.3.1. Забезпечує керівництво колективом; 

4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для 

підвищення їх фахового рівня; 

4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який 

затверджується органом управління ; 

4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно - 

дозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи, його структурних 

підрозділів та клубних формувань; 

4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості; 

культурно- дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення; 

4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

будинку культури; 

4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу; 

4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в 

установленому порядку; 

4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах, 

установах та організаціях без довіреності; 

4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу; 

http://asyan.org/potre/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2e/main.html
http://asyan.org/potre/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%3A+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD+%D1%96%C2%A0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8Fe/main.html
http://asyan.org/potre/%E2%80%9C%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D1%97%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%E2%80%9C+%28%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%2C+%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%29e/main.html


4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до 

працівників закладу; 

4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу; 

4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок 

культури завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан і 

збереження майна, переданого в оперативне управління Савинківському БК.  

4.3. Органом громадського самоврядування Савинківського БК є загальні 

збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не рідше 

одного разу на рік. 

 

5.Фінансово- господарська діяльність 

 

5.1. Фінансово - господарська діяльність Савинківського БК здійснюється 

відповідно до законодавства України та цього Положення. 

5.2. Фінансування Савинківського БК здійснюється за рахунок коштів 

Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Савинківського БК є 

кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з  додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

Савинківський БК має право: самостійно розпоряджатися коштами, 

отриманими від господарської та іншої діяльності, розвивати власну 

матеріальну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно 

до законодавства та положення, виконувати інші дії, що не суперечать 

законодавству та положенню про заклад. 

5.5. Матеріально - технічна база включає приміщення, споруди, 

обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває у користуванні. 

5.6. Приміщення Савинківського БК та майно перебуває в оперативному 

управлінні Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради. 

6.Припинення діяльності  

 

6.1. Савинківського БК може бути ліквідованим або реорганізованим за 

рішенням Власника у порядку передбаченому законодавством. У разі ліквідації 

активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного 

виду або зараховані до доходу міського бюджету Корюківської міської ради. 

6.2.Доходи (прибутки) Савинківського БК використовуються виключно 

для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей,завдань) та 

напрямів діяльності, визначених в даному Положенні. 

6.3.У Савинківському БК заборонено розподіл отриманих доходів 

http://asyan.org/potre/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2e/main.html


(прибутків) або їх частини між працівниками (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), працівниками Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з 

ними осіб. 

 

 

Міський голова                                                                  Р. АХМЕДОВ  
 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                    м. Корюківка                                    № 17-31/VIІ 
 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 
 

Розглянувши лист КП «Благоустрій» від 28.11.2019 року №246, Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 09.12.2019 

року №10-04/942, 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. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунальному 

підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради реагент 

протиожеледний «Бишофід» 335 мішків (по 25 кг) на загальну суму 

199653,30 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят три гривні,       

30 копійок). 

 

2. Передати з балансу Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради на баланс Корюківської міської ради пам’ятники: 

 
№ 

з/п 

Найменування Місцезнаходження  Первісна 

вартість, грн 

1 Братська могила радянських воїнів, які 

загинули у вересні 1943 року та пам’ятний 

знак 138 воїнам-односельчанам 

с. Тютюнниця,  

вул. Б.Хмельницького, 

центр місця 

205,00 

2 Братська могила мирних жителів, 

розстріляних фашистами та пам’ятний 

знак 130 воїнам-односельчанам 

с. Сахутівка,  

центр села (сільський 

клуб) 

2407,00 

 Разом  2612,00 

 



3 Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради: 
 

№ з/п Найменування Кількість Сума, грн 

1 Дрова паливні 20 скл/м 2000,00 

2 Дрова паливні 8 скл/м 416,00 

3 Бензин  50 літрів 1332,50 

4 Бензин А-92 180 літрів 3928,06 

 Разом: 258 7676,56 

 

4. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, до статутного 

капіталу та в господарське відання комунальному підприємству «Убідьське» 

Корюківської міської ради, майно в кількості 36 одиниць на загальну суму 

2 997 911,40 грн (два мільйони дев’ятсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот 

одинадцять гривень 40 копійок), згідно додатку до рішення. 
 

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

КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (Наумчик І.В.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), 

здійснити прийняття – передачу майна вказаного в рішенні, відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

 

 6. 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 тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання №17-31/VII від 17.12.2019 року 

 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається на баланс, до статутного капіталу та в господарське відання 

комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування об’єкта Місцезнаходження об’єкта Первісна 

вартість, грн 

1 Гараж, 1986 року с. Забарівка, вул. Гагаріна, 29 6892,00 

2 Сарай біля ПСО, 2007 року 766,00 

3 Будівля с. Олександрівка, 

вул. Центральна, 105 

13800,00 

4 Мотопомпа, 2019 року 5950,00 

5 Водогін 15 км, 1993 року с. Савинки 771930,00 

6 Башня Рожновського, 2 штуки 1000,00 

7 Артскважина, 2 штуки, 1993 року 385440,00 

8 Станція захисту Каскад-40А 3210,00 

9 Електромережа (трансформатор), 1993 р. 39901,00 

10 Насос глибинний 3560,00 

11 Насос глибинний 4560,00 

12 Насос глибинний 6200,00 

13 Насос глибинний 6050,00 

14 Біоставки 3 шт. (1,419га), 1980 р. с.Сядрине, вул.Заводська 914556,00 
15 Відстійник повторний, 1980 р. 37289,00 
16 Градирня, 1980 р. 34314,00 
17 Водопроводні мережі (4,5км), 1980р.  38628,00 
18 Будівля КНС, 1980 р. 129888,00 
19 Внутрішньо-площадні каналізаційні 

сіті (2км), 1980 р. 

142302,00 

20 Водогін (2,6 км), 1990р. с.Сядрине,  вул.Шевченка, 

Молодіжна, Робоча, 

Довженка   

14278,00 

21 Водогін (3,406 км), 2009 р. с.Сядрине , вул.Шевченка, 

Пушкіна, Зелена 

142776,00 

22 Артсвердловина, 1980р. с.Сядрине (Бригада) 548,00 
23 Артсвердловина, 1983р. с.Сядрине (Бригада) 11851,00 
24 Артсвердловина (24м), 1983р. с.Сядрине, вул.Заводська 5869,00 
25 Артсвердловина (40м), 1990р. с.Сядрине, вул.Шевченка 142064,00 
26 Башня Рожновського, 1976 р. с.Сядрине (Бригада) 26315,00 
27 Башня Рожновського, 1991 р. с.Сядрине, вул.Шевченка 9052,00 
28 Насос для води, 2003р. с.Сядрине 1522,00 
29 Насос для води, 2015р. 6160,00 
30 Насос в комплекті, 2019 р. 79480,40 
31 Артсвердловина, 1978р. с.Тельне 5880,00 
32 Артсвердловина, 1978р. 5880,00 
 Разом  2 997 911,40 

 
Секретар міської ради                                                               С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                    №18-31/VIІ 

 

Про списання майна  

міської комунальної власності 
 
 

Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 21.10.2019 №09-14/799 та від 20.11.2019        

№09-14/870,  Корюківського дошкільного навчального закладу №1 «Дельфін» 

художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради від 14.11.2019 

№01-46/98, 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 власністю, 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 Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради дозвіл на списання: 

1.1. основних засобів в кількості 29 одиниць на загальну суму                

41322,10 грн (сорок одна тисяча триста двадцять дві) гривні 10 копійок, згідно 

додатку 1 до рішення;  

1.2. нежитлової будівлі – сараю, розміщеного за адресою: м. Корюківка, 

вул. Бульварна, 5, інвентарний номер 101310010, 1994 року введення в 

експлуатацію, первісною балансовою вартістю 7297,00 грн (сім тисяч двісті 

дев’яносто сім гривень 00 копійок), знос 100%. 

 

2. Надати Корюківському дошкільному навчальному закладу №1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради дозвіл 

на списання з балансу комп’ютеру ЕВМ, інвентарний №10420973, 1991 року 

введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 72108,00 грн 

(сімдесят дві тисячі сто вісім гривень 00 копійок), знос 100%. 



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

(Наумчик І.В.), Корюківському дошкільному навчальному закладу №1 

«Дельфін» (Рябченко В.О.) здійснити списання майна вказаного в даному 

рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення тридцять першої сесії  

Корюківської міської ради сьомого кликання 

від 17 грудня 2019 року №18-31/VII 

 

 
Перелік 

майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку у Відділі освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради і підлягає списанню  

 

№ 

п/п 

Назва  

інвентарного 

об’єкта 

Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

Кількість  Балансова 

(первісна) 

вартість, 

грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ансамбль Рояль 1979 101480145 1 612,00 0,00 

2 Набір НИП-3 1981 101480151 1 439,00 0,00 

3 Распредустройство 1977 101480152 2 2986,50 0,00 

4 Кінопроектор 1982 101480153 3 7057,00 0,00 

5 Музичний центр 1989 101480158 1 1563,00 0,00 

6 Пульт для нот 1989 101480160 5 109,60 0,00 

7 Баян  концертний 

«Орфей» 

1992 101480164 1 396,00 0,00 

 ВСЬОГО:   14 13163,10 0,00 

1 Електрокотел 1988 101480048 1 901,00 0,00 

2 Жарочна шафа 1987 101480049 1 620,00 0,00 

3 Ксерокс 2004 101480050 1 2332,00 0,00 

4 Холодильна шафа 1991 101480051 1 2007,00 0,00 

5 Плита електрична 1987 101480052 1 2032,00 0,00 

6 Мойки 1978 101480054 4 1469,00 0,00 

7 Холодильна шафа 2000 101480055 1 4890,00 0,00 

8 Ксерокс  Кенон 2001 101480056 1 1132,00 0,00 

9 Кип’ятильник 

КМЕ-100 

1988 101480057 1 2201,00 0,00 

 ВСЬОГО:   12 17584,00 0,00 

1 Холодильна шафа 2008 101480072 1 4889,00 0,00 

2 Кип’ятильник 

КНЕ-50 

2007 101480081 1 4287,00 0,00 

3 Принтер 2001 101460117 1 1399,00 0,00 

 ВСЬОГО:   3 10575,00 0,00 

 РАЗОМ:   29 41322,10 0,00 

 

 

Секретар міської ради                                                                             С.ОЛІЙНИК 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 19-31/VIІ  

 

Про затвердження Переліків майна 

міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади 

 

З метою збереження системного обліку і ведення єдиної бази даних 

об’єктів міської комунальної власності,   за підсумками інвентаризації майна 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 13 грудня                 

2019 року № 493, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік нерухомого майна міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 
 

2. Затвердити Перелік транспортних засобів комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 
 

3. Затвердити Перелік об’єктів житлового фонду комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 
              

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення дванадцятої сесії   

Корюківської міської ради сьомого скликання від 05 березня 2018 року «Про 

затвердження Переліків міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади».  
 

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 



№ 
п/п

Назва установи, підприємства, організації 
користувача майна.           

Перелік інвентарних об’єктів нерухомого 
майна 

Місцезнаходження майна Балансова 
вартість 
(грн)

Рік введення 
в 
експлуатацію

Примітка          
(площа 

кв.м.)
1 2 3 4 5 7 8

1 ДНЗ № 1 "Дельфін" Цілісний майновий комплекс м.Корюківка, вул. Шевченка, 98а 3437820
2 ДНЗ № 4 "Веселка" Цілісний майновий комплекс м.Корюківка, пров. Бульварний, 8а 4925957

м.Корюківка, вул. Шевченка, 68 395.9
м.Корюківка, вул. Шевченка, 80 223.4
м.Корюківка, вул. Шевченка, 99 398.8

ВСЬОГО: 11641163.47

1 Земельна ділянка            0,4148 га 229673 2008
2 Офісне приміщення 2317240.73 2010 502.1
3 Огорожа металева 831 2006 24
4 Гараж 189652 2012 100.5
5 ПАТ "Слов’янські шпалери -КФТП" Котельня м.Корюківка, вул.Бульварна, 6б 409745.6 2006 68
6 ТОВ "Маяк-Медіа" Приміщення в нежитловій будівлі м.Корюківка, вул.Бульварна, 13 71740 146.7
7 Корюківська міська рада Господарська будівля м.Корюківка, вул.Бульварна, 13 6939 30.3
8 Укрпошта, релігійна громада, ФОП 

Макаренко О.О.(оренда)
Нежитлова будівля та водонапірна вежа м.Корюківка, вул.Дудка, 64 681230.56 2006 472.2

9 ГО УПЦ КП СВП (оренда) Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Шевченка, 116 243750 1950 175.9
10 ФОП Прядко О.В., ФОП Загалець О,М., 

ММГО "Альтернатива" (оренда)
Частина нежитлової будівлі м.Корюківка, вул. Шевченка, 83 а 121764 83.7

11 Корюківська міська рада Туалет м.Корюківка, вул. Шевченка, 64 40802 2017

12 Приміщення конюшні та свинарки 6472.4 1954 51.6
13 Приміщення матеріального складу 20425.9 1963 103.5
14 Корюківська міська рада Частина нежитлової будівлі м.Корюківка, вул. Вокзальна, 24 590199 1975 405.7
15 Управління Пенсійного фонду України Частини будівлі гаражів м.Корюківка, вул. Вокзальна, 24 68763 1975 263.1
16 ПАТ Приватбанк, РКП "Рампа", ПП "Десна-

Експерт-М", УПФ (оренду)
Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а 1900850 1995 1581.7

17 Нежитлова будівля 236353.7 1938 825,1кв.м.
18 Добудова 613.8 1960 3,7кв.м.
19 Сарай 8574.5 1970 67,6кв.м.
20 Корюківська міська рада Нежитлова будівля, котельня м.Корюківка, вул. Костюк Г., 22 а 33823 1978 267.4
21 Корюківська міська рада Громадський будинок с.Бреч, вул. Лісового П, 50Б 30055 1915 85.4
22 Корюківська міська рада Нежитлова будівля с.Лубенець, вул.Шевченка, 42 20022 1983
23 Будівля нежитлова 56960 1974 182
24 Хлів господарський 8287 1975
25 Туалет 365 1972
26 Будівля школи №1 417109 1969
27 Будівля школи №2 20292 1928
28 Туалет учительський 317 1924
29 Туалет шкільний 1797 1986
30 Приміщення для зберігання палива 1845 2009 55
31 Котельня школи 1939 2009 21
32 Огорожа (школа) 2244 1989 115м.п.
33 Корюківська міська рада Приміщення ФП с. Петрова Слобода, 

вул.Незалежності 26
11378 33,45 кв.м.

34 Будівля школи 136443 1910
35 Майстерня 10622 1976
36 Туалет 426 1971
37 Погріб 12729 1971
38 Приміщення ФП 15881 35,24 кв.м.
39 Будівля клубу 150451 1992
40 Хлів господарський 3215 1989
41 Хлів господарський 5434 1989
42 Хлів господарський 11316 1989
43 Павільон автобусної зупинки с.Соснівка 12400 2018
44 Приміщення колишньої аптеки с.Домашлин, вул.Молодіжна, 20 1244 1964 81,8кв.м.
45 Будинок сільської ради 159175 1988 286 кв.м.
46 Будівля для господарських потреб 742 2006 25кв.м.
47 Приміщення пожежної охорони с.Домашлин, вул.Молодіжна, 35 2896 1985
48 Будівля школи 1475579 1988 1220,22 кв.м.
49 Котельня 3333 1988
50 Погріб 555 1988
51 Навіс для дров 641 2005
52 Туалет 2329 1991
53 Будинок с.Бешківка, вул.Жовтнева, 6 78900 1875 400кв.м.
54 Будівля нежитлова 58499 1976 177.75
55 Гараж 6892 1986
56 Господарська будівля 727 2000
57 Сарай біля ПСО 766 2007
58 Корюківська міська рада Будинок вчителя с.Забарівка, вул.Гагаріна, 109 493 1932
59 ТОВ "Забарівське" (оренда) Нежитлові будівлі (4 шт) с.Забарівка,   вул.Гагаріна, 13 37245 1944
60 Корюківська міська рада Котельня будинку культури с.Забарівка,  вул.Гагаріна 2425 1977
61 ПАТ "Укртелеком" (оренда) Приміщення колишнього ФАПу с.Наумівка, вул.Шевченка, 89а 56462 2004 90.5
62 Оренда Нежитлова будівля с.Наумівка, вул.Шевченка, 66 3432 2002 397
63 Оренда ФОП Кирик                с.Наумівка, вул.Лучка, 1а 277176 1981 391.47
64 Приміщення клубу с.Турівка, вул.Шевченка 105229 1931
65 Приміщення ФП 6438 1956
66 Сарай ФП 2567 1956
67 Корюківська міська рада Будівля с.Турівка, вул.Лісова, 21 21867 2004 48
68 Корюківкаська міська рада Молокоприймальний пункт с.Олександрівка, вул.Центральна, 87 3000 2016 26.1

Затверджено рішенням тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради  сьомого скликання                       

від  17 грудня 2019 року  №19-31/VII

м.Корюківка, вул. Бульварна, 6Корюківська міська рада

с.Турівка, вул.Шевченка, 28

с.Домашлин, вул.Центральна, 6

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
в.о. старости Забарівського 
старостинського округу)

с.Соснівка, вул.Шкільна, 20

с.Буда, вул.Центральна, 6

с.Соснівка, вул.Поштова

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

с.Домашлин, вул.Молодіжна, 22
Корюківська міська рада

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                                                                             
нерухомого майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади

Цілісні майнові комплекси

3 ПАТ "Облтеплокомуненерго" (оренда) Цілісний майновий комплекс, приміщення та 
обладнання котелень, теплопункти та 
обладнання, теплові мережі

3277386.47

Балансоутримувач Корюківська міська рада
Нежитлові будівлі, споруди

Корюківська міська рада м.Корюківка, вул. Вознесенська, 24

с.Буда, вул.Центральна, 7Корюківська міська рада (адмінприміщення 
в.о. старости Будянського старостинського 
округу), ПАТ "Укртелеком" (оренда)

с.Забарівка, вул.Гагаріна, 29

Корюківська міська рада м.Корюківка, вул. Шевченка, 89



69 Корюківська міська рада 28.02.19 рішення 
про списання

Будівля нежитлова с.Рейментарівка, вул.Лісова, 3 6630 1952

70 Будівля нежитлова 54990 1991
71 Господарське приміщення - сарай 706 1991

Корюківська міська рада 28.02.19 рішення 

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
в.о. старости Рейментарівського 
старостинського округу)

с.Рейментарівка, вул.Шевченка, 6



77 Майстерня 9730 1960
78 Будівля спортзалу 33925 1970
79 Погріб 2488 1960
80 Приміщення ФП с.Олійники, вул.Центральна,30 5941 1962 28
81 Будинок дитячого садка с.Савинки, вул.Л.Українки 39386 1975
82 Туалет громадського призначення с.Савинки, вул.Л.Українки 1500
83 Будинок побутових послуг с.Савинки, вул.Шкільна, 1 16141 1981
84 Будинок клубу с.Бурківка 25628 1962
85 Будівля нежитлова 48644.04 1968 124
86 Сарай 2841 1972 36
87 Гараж 8072 1979 36
88 Релігійна громада Української Православної 

Церкви Свято-Іоанно  - Богословської 
парафії (оренда)

Приміщення школи №1 с.Сядрине, вул. Г.Білого, 76 37900 1901

89 Нежитлова будівля с.Самотуги, вул.Першотравнева 35583 1965
90 Нежитлова будівля с.Самотуги, вул.Першотравнева 29869 1965
91 ПАТ "Укрпошта", ПАТ "Урктелеком" 

(оренда)
Будівля нежитлова с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 

56 а
3648 1962 58

92 Корюківська міська рада (адмінприміщення 
в.о. старости Тютюнницького 
старостинського округу)

Будівля нежитлова 246340 1989 144

93 Господарська будівля 1685 2009 20
94 Сарай-гараж 2737 1989 48
95 Лазня 28.02.19 рішення про списання с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 

51
14637 1996 100

96 Адмінспоруда с.Тютюнниця,                                              
вул. Б.Хмельницько, 45а

21123 1996 125.8

97 Лазня с.Сахутівка, вул. Шевченко, 60в 1481 1966 100
98 Будівля школи №1 269119 1979 172.2
99 Шкільна їдальня 3570 1977 94.31
100 Підсобне приміщення 1251 1972
101 Цегляний туалет 217 2003 6
102 Будівля школи №2 28.02.19 рішення про 

списання
22350 1979 136

103 Будівля школи №1 с.Хотіївка, вул.Довженка, 7 678773.65 1911
104 Господарський сарай с.Хотіївка, вул.Довженка, 7 5136.56 1992 32
105 Корюківська міська рада (адмінприміщення 

в.о. старости Хотіївського старостинського 
округ)

Нежитлова будівля с.Хотіївка, вул.Довженка, 9а 59888.51 1991 155

ВСЬОГО: 12291675.95

1 Частина нежитлової будівлі м. Корюківка , вул. Шевченка, 73 27723 1975 336.37
2 Гараж м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а 12435 1977 87
3 Нежитлова будівля м.Корюківка, вул. Бульварна, 25 А 54509 1997
4 Корюківська публічна бібліотека 

Корюківської міської міської ради
Приміщення в нежитловій будівлі м.Корюківка, вул.Бульварна, 13 395699 674

5 Будівля школи 3581627.58 1977 5672.57
6 Сарай 6861 1988 59.4
7 Теплиця 1484 1977 240.44
8 Гараж 902 2000 55.86
9 Міні-футбольне поле 1038883.22 2016 924

10 Майданчик дя міні-футболу зі штучним 
поктиттям 1444818.39 2019 924кв.м.

11 Будівля школи (ст.) 914005 1954 1062
12 Будівля школи (нова) 456653 1998 1036
13 Майстерня 29412 1976 208
14 Погріб господарський 1439 1912 17.5
15 Сарай дерев‘яний 616 1994
16 Асфальтобетонне покриття баскетбольного 

майданчика
29135.02 2017 100 кв.м.

17 Майданчик дя міні-футболу зі штучним 
поктиттям 1455044.31 2019 924кв.м.

18 Будівля школи 7692259 2004 3953.11
19 Спортивний майданчик з поліурітановим 

покриттям 1398768.41 2018 648кв.м.
20 Спортивний майданчик дя міні-футболу зі 

штучним поктиттям 1502615.00 2019 924кв.м.
21 Трансформаторна підстанція м. Корюківка, вул.Шевченка, 116б 227465 2004 55.94
22 Будівля 53709 1973 406
23 Сарай цегляний 44541 1980
24 Котельня 10985 2000
25 Сарай 700 2000
26 Погріб 700 2000
27 Туалет 350 2000 5.7
28 Туалет 445 2002 3.25
29 Будівля № 1 (б) 158246 1912 438.6
30 Туалет 261 2003
31 Будівля № 2 (а) 138433 1979 398
32 Сарай 1568
33 Огорожа 255,9 м. 5217 2008 255.9
34 Скейт-майданчик 461148.69 2016 450
35 Школа 466503 1986 690
36 Льох 2811 1985
37 Сарай дерев‘яний 4768 1985
38 Туалет 855 1986 10
39 Газова котельня 974435.52 2007
40 Школа 2182566 1967 2884
41 Погріб 3513 1967
42 Погріб 3513 1967
43 Сарай 13208 1967 61.56
44 Гараж 47779 1981 180.1
45 Сарай 5620 1987 82.36
46 індивідуальна котельня 1291702 2012
47 Туалет 7026 1967

Корюківська міська рада

Корюківська ЗОШ І-ІІІст. №4 Корюківської 
міської ради Чернігівської області

м. Корюківка, вул.Шевченка, 116а 

Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської 
міської ради Чернігівської області

с. Забарівка, вул. Гагаріна, 35

м. Корюківка    
вул. Б.Хмельницького, 4

Корюківський міський центр дитячої і 
юнацької творчості Корюківської міської 
ради Чернігівської області

м. Корюківка,     
вул. Шевченка, 83б

Забарівська ЗОШ І-ІІ ст. Корюківської 
міської ради Чернігівської області

с. Наумівка, вул. Стрільця, 1

Корюківський міжшкільний навчально - 
виробничий комбінат професійної 
орієнтації учнів

с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 
56б

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада 28.02.19 рішення 
про списання

с.Сядрине, вул.Г.Білого, 54

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Відділ освіти, культури, молода та спорту Корюківської міської ради
Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
Корюківської міської ради

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада
с.Сахутівка, вул.Десняка, 51

Корюківська міська рада (адмінприміщення 
в.о. старости Сядринського 
старостинського округу)

с.Рейментарівка, вул.Лісова

Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст №1 Корюківської 
міської ради Чернігівської області

м. Корюківка , вул. Шевченка, 54      

м. Корюківка,вул. Бульварна, 5Корюківська гімназія  Корюківської міської 
ради Чернігівської області



48 Будівля 24161 1902 409.2
49 Сарай 5285 1980 40
50 Сарай 3214 1930 70
51 Майстерня 10419 1948 50
52 Підвал 1191 1906 33
53 Будівля школи 101655 1902 118.5
54 Майстерня 109576 1964 52.7
55 Котельня 2779 2003 96
56 Туалет 260 2005 6
57 Туалет 261 2005 6
58 Газова котельня 722452 1996 12.25
59 Сарай 6830 1989 62.35
60 Туалет дит. 511 1986 3.96
61 Колодязь 727 1978
62 Туалет цегляний 4967 1964 1.71
63 Погріб 2323 1979 18
64 Майстерня 15111 1976 87.43
65 Будівля школи 26737 1964 569.83
66 Їдальня 23661 1965 94.85
67 Школа 420147 1964 558.2
68 Сарай 2890 2003 42.1
69 туалет 1000 2015
70 Школа 1971360.48 1995 2624.3
71 Котельня 601110 1998 21.7
72 Теплиця 21241 1995 111.7
73 Туалет 1740 1995
74 Погріб 1767 1995
75 Будинок вчителя 25460 2007 30.4
76 Приміщення ДНЗ «Сонечко» 478713 1970
77 Котельня 532226 2010 50,2 м2

78 Асфальтована площадка 6893 600 м2
79 Будівля дитячого садка 59148 1958
80 Сарай 567 1990
81 Дитячий майданчик 55550 2017
82 Сядринський дошкільний навчальний 

заклад "Барвінок" Корюківської міської 
Приміщення с. Сядрине          

 вул. Генерала Білого, 79
103439.52 1995 137.7

83 Міський будинок культури Корюківської 
міської ради

Будівля МБК м. Корюківка, вул. Шевченка, 70 794262 1977 1796.72

84 Корюківська школа мистецтв ім.О.С. 
Корнієвського Корюківської міської ради 

Будівля ШМ м.Корюківка, вул.Зарічна, 8 736063 1975 1067.3

85 Корюківський історичний музей 
Корюківської міської ради

Будівля ШМ м.Корюківка, вул.Зарічна, 8 172413 1975 250

86 Корюківський ЖЕК, ФОП Мелешко К.В. Адмінбудівля м.Корюкіка, вул.Шевченка, 73 27723 1975 320.4
87 Будівля сільського клубу с.Бреч,  вул.Шкільна, 7 18591 1954
88 Будівля сільського клубу с.Буда, вул.Центральна, 6 376684 1976
89 Будинок сільського клубу 180354 1936
90 Сарай 513 1957
91 Будівля Петрово-Слобідського клубу 47127 1932 138.55
92 Хлів господарський Петрово-Слобідського 

клубу
1760 1978 44

93 Туалет Петрово-Слобідського клубу 1173 1960 10
94 Огорожа металева 143 1997 78
95 Будівля БК 57157 1967
96 Туалет надвірний 200 1995
97 Будівля будинку культури (вклюваючи 

сарай)
390964

98 Огорожа 116 100м.п.
99 Сядринський будинок культури 

Корюківської міської ради
Приміщення Сядринського будинку 
культури

с. Сядрине, вул. Г.Білого, 84 74634 1958 281м2

100 Приміщення Наумівського будинку 
народних традицій і дозвілля

2132753 1982 2069

10 Асфальтована площадка 22977 2000
102 Забарівський будинок культури 

Корюківської міської ради
Приміщення будинку культури с. Забарівка, вул.Гагаріна, 32 247196

103 Приміщення сільського клубу 99716 1950 225 м2
104 Господарське приміщення - сарай 426 1961 24
105 Котельня сільського клубу 2437 1974
106 Надвірна будівля - туалет 820 1979
107 Рейментарівський сільський клуб 

Корюківської міської ради
Контора (с.клуб) с. Рейментарівка, вул.Шевченка, 5 12000 2012

108 Приміщення сільської бібліотеки 18492 1930 248
109 Приміщення сільської майстерні 5722 1960 203
110 Приміщення сільського клубу 26377 1924 256
111 Сарай СК 494 1991
112 Приміщення сільського клубу 159147 1965 499
113 Котельня  сільського клубу 4800 1965
114 Асфальтне покриття 52780 1965 406
115 Будівля клубу 701617.81 1973
116 Бетонна огорожа 9044 2012

ВСЬОГО: 37875004.95

1 Нежитлова будівля 559507.60 1905 704,9кв.м.
2 приміщення гаражу 6751 1989 35,5 кв.м.
3 Нежитлове приміщення м.Корюківка, вул.Вокзальна, 2 362003 2002 317,5кв.м.

ВСЬОГО: 928261.60

1 Адмінбудівля 40556.52 2008 112,3кв.м.
2 Столярний цех 34456 2008 352,8кв.м.
3 Гараж з котельнею 72757 2008 284,2кв.м.
4 Кузня з коморами 128589.82 2008 118,3кв.м.

с.Савинки, вул.Л.Українки, 3Савинківський будинок культури 
Корюківської міської ради

Олександрівська ЗО І-ІІІ ст. Корюківської 
міської ради Чернігівської області

с.Олександрівка, вул.Центральна, 116

Савинківська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської 
міської ради Чернігівської області

с.Савинки, вул.Шкільна, 4

с.Олександрівка, вуд.Центральна, 120Олександрівський будинок культури 
Корюківської міської ради

с.Домашлин, вул.Центральна, 5 Домашлинський сільський клуб

Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. Корюківської 
міської ради Чернігівської області

с. Хотіївка, вул.Довженка, 9г

с.Петрова - Слобода, 
вул.Незалежності, 26

м.Корюківка, пров.Вокзальний, 9

Олександрівський дошкільний навчальний 
заклад "Малятко" Корюківської міської 
ради 

с. Сядрине          
 вул. Генерала Білого, 79

Хотіївський сільський клуб Корюківської 
міської ради

Комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради

Тютюнницький сільський клуб 
Корюківської міської ради

с.Олександрівка, вул.Центральна, 105

Сахутівський сільський клуб Корюківської 
міської ради

с. Рейментарівка, вул.Шевченка, 3

Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради
м.Корюківка, вул.Вокзальна, 9

с. Сахутівка, вул.Шевченка, 45а

Брецькій сільський клуб Корюківської 
міської ради

Наумівський будинок народних традицій і 
дозвілля Корюківської міської ради

с.Наумівка, вул.Шевченка, 66а

Петрово-Слобідський сільський клуб 
Корюківської міської раді

Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" 
Корюківської міської ради

с. Наумівка, вул.Шевченка, 105

с. Тютюнниця, вул.Шкільна, 3а



5 Склад цементний 3822 2008 24,4кв.м.
6 Огорожа території 15538 2008

ВСЬОГО: 295719.34



1 Адмінприміщення м.Корюківка, вул.Індустріальна, 12 20570 66,5кв.м.
ВСЬОГО: 20570

1 Адмінбудівля 944431 1987 176,1кв.м.
2 Будівля пилорами 41990.4 1990 115,2кв.м.
3 Столярний цех 94879.35 1990 260,3кв.м.
4 Гараж 114052.05 1987 312,9кв.м.
5 Прохідна 6751.35 1987 8,1кв.м.
7 Комплектна трансформаторна підстанція 

КТП-393-160 КВА
18813.56 1986

8 ФОП Мелешко К.В., ФОП Кіщенко Н.М. 
(оренда)

Нежитлова будівля 97783 194,5кв.м.

9 Приміщення котельні 100765 10,35кв.м.
10 Будівля гаражів 10550 34,8кв.м.
11 Будівля гаражів 23773 35,55кв.м.

ВСЬОГО: 1453788.71

1 Корюківська районна Державна лікарня  
ветмедицини (оренда)

Нежитлова будівля с.Сахутівка, вул.Шевченка, 38а 10792 1991 75 кв.м.

2 ФОП Абинашний В.І. (оренда) Частина будівлі картоплесховища с.Сахутівка, вул.Шевченка, 61б 19964 1988 738кв.м.
3 Корюківська міська рада Нежитлова будівля с.Сядрине, вул.Г.Білого, 83 2426836 1991

ВСЬОГО: 2457592

1 Точок склату №1 32542.14 1985
2 Зерносклад №1 42930.33 1985
3 Млин 3259.35 1989
4 Навіс для с/г техніки 4020 2005
5 Токарка-майстерня 1000 1989

ВСЬОГО: 83751.82

1 Малі архітектурні форми (башня і будинок) 2161 2007 2 шт.
2 Майданчик асфальтвий №1 7117 2012 288
3 Майданчик асфальтвий №1 7303 2012 743
4 Танцювальний майданчик 14265 2007
5 Площа Жертвам фашизму м.Корюківка, вул.Шевченка 246833 2008 1022
6 Площа героїв України м.Корюківка, вул.Шевченка 9232 2003 3080кв.м.
7 Площа Передзаводська м.Корюківка, вул.Передзаводська 13652 2003 2948кв.м.
8 Пам’ятник жертвам фашизму м.Корюківка, вул.Шевченка 508594 1976
9 Меморіал в парку Пам'яті м.Корюківка,  вул.Садова 94116 2004

10 Пам’ятник "Гарнієра" м.Корюківка, вул.Вознесенська 5115 2004
11 Постамент та пам’ятник "Жертвам 

Чорнобиля"
м.Корюківка,  вул.Шевченка 126000 2011

12 Пам’ятний знак "Воїнам АТО" м.Корюківка, вул.Шевченка 30284 2016
13 Пам’ятник "Гзагиблим воїнам" м.Корюківка,  вул.Шевченка, біля 

ДНЗ №1
3070 2004

14 Мінікомплекс- гранитний пам’ятник м.Корюківка,  в районі                             
вул. Індустріальна

14780 2007

15 м.Корюківка,вул.Костюк Г., 16/1    
5,1620 га

70673 2003

16 м.Корюківка,  вул.Костюк Г, 26             
8,92 га

63775

17 вул.Молодіжна, 30/1   0,7253 га 13785
18 вул.Нова, 17/1           1,2288 га 21910
19 вул.Шкільна, 9/1      0,3358 га 7871
20 вул.Садова,  0,4067 га 44980.35 101
21 Комплект дорожнього туалету м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8 16216 2011
22 Стела "Корюківка" м.Корюківка, на в’їзді зі сторони 

м.Сновськ
30610.9 2018

23 м.Корюківка, вул.Шевченка (Олімп) 25000 2014
24 вул.Шевченка (аптека) 20220
25 вул.Шевченка 29720
26 "Трудовик" 10680
27 Елементи благоустрою (під’їзна дорога, 

тротуарна доріжка та освітлення)
м.Корюківка, вул.Франка, 5В 576558 2016

28 Зелені насадження по м.Корюківка   13,4га 12709 2003
29 Парки та сквери загального користування по м.Корюківка   167,7 га 35873 2003
30 Акація шаровижна м.Корюківка, вул.Шевченка 29000 2018 10 шт.
31 Ялівець звичайний м.Корюківка, парк Пам’яті 3600 2017 10 шт.
32 м.Корюківка,                   

вул.Шевченка 20191 2004 5100
33 вул.Вокзальна 5455 2004 3450
34 вул.Передзаводська 1196 2003 750
35 вул.Червонохутірська 3161 2003 1800
36 вул.Нова 593 2004 375
37 вул. Слов’янська 1423 2004 900
38 вул.Бульварна 2285 2004 1650
39 м.Корюківка                

вул.Передзаводська   14813 2003 1800
40 вул.Шевченка      80334 2003 16174
41 вул.Вокзальна      61882 2003 16200
42 вул.Слов’янська      6088 2003 1500
43 вул.Соборна  81205 2003 13620
45 вул.Червонохутірська 30730 2003 14400
46 вул.Вознесенська  11115 2003 2400
47 вул.Чернігівська  55257 2003 11550
48 вул. Франка  49171 2003 15000
48 вул.Бульварна 47499 2003 9600
49 вул.Нова 77660 2003 4800
50 вул.Зарічна    47220 2004 9800
51 вул.Дудка 57838 2004 12000

ФОП Грось А.Ю. (оренда) м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8-б 
(парк)

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради

Автобусна зупинка

м.Корюківка, вул. Шевченка, 87

Кладовище (земельна ділянка)

Корюківська міська рада

Дороги асфальтобетонніКорюківська міська рада

м.Корюківка, вул. Костюк Г,16/1

Тротуари

Балансоутримувач Корюківська міська рада
Об’єкти благоустрою

Корюківська житлово - експлуатаційна контора

Комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради

Комунальне підприємство "Відродження" Корюківської міської ради 
с.Олександрівка, вул.Центральна



52 вуд.Українська 19900 2004 4130
53 вул.Сагайдачного  11564 2004 2400
54 пров.Костюк Г.  723 2004 150
55 вул.Чкалова 14455 2004 3000
56 вул.Хмельницького Б. 14455 2004 3000
57 вул.Довженка Олександра 11564 2004 2400
58 вул.Ринкова  23754 2004 4930



59 пров.Вокзальний  8673 2004 1800
60 вул.Бібліотечна  1920м² 9251 2004 1920
61 пров.Бібліотечний  5782 2004 1200
62 вул.Калинова  10118 2004 2100
63 вул.Зелена   1397 2004 290
64 вул.Мічуріна  28910 2004 6000
65 вул.Індустріальна  18791 2004 3900
66 пров.Індустріальний 23128 2004 4800
67 вул.Братчикова  14455 2004 3000
68 пров.Шевченко І-ІІ  8673 2004 1800
69 вул.Стржалковського 15900 2004 3300
70 пров.Бульварний 8673 2004 1800
71 пров.Зарічний  5782 2004 1200
72 вул.Молодіжна  28910 2004 6000
73 вул.Патріотів 17346 2004 3600
74 вул. 8-го Березня  148886 2004 30900
75 вул.Кошового  14455 2004 3000
76 І пров.Садовий 8673 2004 1800
77 вул.Садова 20237 2004 4200
78 Дорога з твердим покриття м.Корюківка, вул. Садова 3189815.77 2019 2,4 км
79 Дорога з твердим покриттям (частково 

грунтощебнева)
м.Корюківка, від вул. Зарічна, 89 до 
вул. Шевченка, 264

172839 20019 1,1 км

80 м.Корюківка, вул.Зарічна,1 209660.34 2019 930,5 кв.м.
81 м.Корюківка, вул. Зарічна, 3 109374.86 2019 485,42 кв.м.
82 м.Корюківка, вул.Передзаводська,6 94859.74 2019 421 кв.м.
83 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 52 271213.3 2019 1203,68кв.м
84 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 56 155434.78 2019 689,84кв.м
85 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 74 165170.74 2019 600 кв.м.
86 м.Корюківка,  вул.Шевченка, 76 328466.48 2019 1200 кв.м.
87 Корюківська міська рада Прибудинкова територія (тверде покриття) м.Корюківка, пров.Бульварний, 8а 189984.34 2019 600 кв.м.
88 м.Корюківка                

вул.Маяковського (04*5)  
2005 2000кв.м.

89 вул. Лєрмонтова (0,4*5) 2005 2000кв.м.
90 вул. Г.Сагайдачного (0,6*5) 2005 3000кв.м.
91 пров. Пушкіна (1,0*5) 2005 4000кв.м.
92 вул. 8-го Березня (1,6*5) 2005 8000кв.м.
93 вул. Б.Хмельницького (0,6*5) 2005 3000кв.м.
94 вул.Бібліотечна  (0,3*5) 2005 1500кв.м.
95 вул.Братчикова  (1,5*5) 2005 7500кв.м.
96 вул. В.Журби (0,3*5) 2005 1500кв.м.
97 вул. В.Інтернаціоналістів (0,5*5) 2005 2500кв.м.
98 вул. В.Ткаченко (0,8*5) 2005 4000кв.м.
99 вул. Вишнева (0,4*5) 2005 2000кв.м.

100 вул. Гоголя (0,6*5) 2005 3000кв.м.
101 вул. Дачна (1,0*5) 2005 5000кв.м.
102 вул. Дудка (1,2*5) 2005 6000кв.м.
103 вул. Енергетична (0,4*5) 2005 2000кв.м.
104 вул. Європейська (0,2*5) 2005 1000кв.м.
105 вул. Єсеніна (0,9*5) 2005 4500кв.м.
106 вул. З.Космодем’янська (1,2*5) 2005 6000кв.м.
107 вул. Зелена (1,4*5) 2005 7000кв.м.
108 вул. Земська (0,3*5) 2005 1500кв.м.
109 вул.Каштанова (0,3*5) 2005 1500кв.м.
110 вул. Лісова (0,6*5) 2005 3000кв.м.
111 вул. Лугова (0,3*5) 2005 1500кв.м.
112 вул. Малинова (0,6*5) 2005 3000кв.м.
113 вул. Мирна (0,7*5) 2005 3500кв.м.
114 вул. Миру (0,3*5) 2005 1500кв.м.
115 вул. Мічуріна (0,4*5) 2005 2000кв.м.
116 вул. Набережна (0,5*5) 2005 2500кв.м.
117 вул. Озерна (0,3*5) 2005 1500кв.м.
118 вул. Осіння (0,2*5) 2005 1000кв.м.
119 вул. Паркова (0,6*5) 2005 3000кв.м.
120 вул. Партизанська (0,7*5) 2005 3500кв.м.
121 вул. Перемоги (1,4*5) 2005 7000кв.м.
122 вул. Піщана (0,4*5) 2005 2000кв.м.
123 вул.Польова (0,9*5) 2005 4500кв.м.
124 вул. Пушкіна (1,0*5) 2005 5000кв.м.
125 вул. Садова (0,5*5) 2005 2500кв.м.
126 вул. Свободи (1,4*5) 2005 7000кв.м.
127 вул. Чапаєва (0,3*5) 2005 1500кв.м.
128 вул. Чернишевського (0,5*5) 2005 2500кв.м.
129 вул. 40 років Перемоги (0,3*5) 2005 1500кв.м.
130 вул. Бульварна (0,3*5) 2005 1500кв.м.
131 вул. Вербова (0,1*5) 2005 500кв.м.
132 вул.Весняна (0,4*5) 2005 2000кв.м.
133 вул. Гагаріна (0,1*5) 2005 500кв.м.
134 вул. Дружби (0,9*5) 2005 4500кв.м.
135 вул.Заводська (1,0*5) 2005 5000кв.м.
136 вул. Корнієвського (0,4*5) 2005 2000кв.м.
137 вул.Кошового (2,2*5) 2005 11000кв.м.
138 вул. Л.Українки (0,6*5) 2005 3000кв.м.
139 вул. Незалежності (0,9*5) 2005 4500кв.м.
140 вул. Новоселівська (1,5*5) 2005 7500кв.м.
141 вул. Першотравнева (0,5*5) 2005 2500кв.м.
142 вул. Поліська (0,5*5) 2005 2500кв.м.
143 вул. Прорізна (0,4*5) 2005 2000кв.м.
144 вул. Робітнича (0,8*5) 2005 4000кв.м.
145 вул. Сіверська (1,0*5) 2005 5000кв.м.
146 вул. Сонячна (0,3*5) 2005 1500кв.м.
147 вул.Спортивна (0,4*5) 2005 2000кв.м.
148 вул.Стрижалковського (0,3*5) 2005 1500кв.м.
149 вул. Суворова (0,46*5) 2005 2300кв.м.
150 вул. Толстого (0,8*5) 2005 4000кв.м.

Корюківська міська рада

Дороги асфальтобетонніКорюківська міська рада

Прибудінкова територія (тверде покриття) з 
міжквартальними проїздами

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Дорога з грунтовим покриттям



151 вул. Франка (0,9*5) 2005 4500кв.м.
152 вул. Чехова (0,2*5) 2005 1000кв.м.
153 вул. Шкільна (1,7*5) 2005 8500кв.м.
154 І-й пров Л.Українки (0,4*5) 2005 2000кв.м.
155 І-й пров. Перемоги (0,4*5) 2005 2000кв.м.
156 І-й пров. Садовий (0,3*5) 2005 1500кв.м.



157 ІІ-й пров. Л.Українки (0,6*5) 2005 2000 кв.м.
158 ІІ-й пров. Перемоги (0,3*5) 2005 1500кв.м.
159 ІІ-й пров. Садовий (0,6*5) 2005 3000кв.м.
160 ІІІ-й пров Л.Українки (0,4*5) 2005 2000кв.м.
161 пров. Дачний (0,3*5) 2005 15000кв.м.
162 пров. Дудка (0,4*5) 2005 2000кв.м.
163 пров. Корнієвського (1,0*5) 2005 5000кв.м.
164 пров. Свободи (0,2*5) 2005 1000кв.м.
165 пров. Суворова (0,3*5) 2005 1500кв.м.
166 пров. Толстого (0,8*5) 2005 4000кв.м.
167 пров. Трудової (0,7*5) 2005 3500кв.м.
168 пров. Шкільної (1,1*5) 2005 5500кв.м.
169 пров. Г.Костюк (0,3*5) 2005 1500кв.м.
170 вул. Гагаріна (1,0*5) 2005 5000кв.м.
171 Асфальтове покриття ринку 15549 2002
172 Огорожа металева території міського 

щоденного ринку
5098 1998 28

173 Лінія електропередач щоденного ринку 11721 2006 1420 м
174 м.Корюківка, 489 ра 23417 2012
175 м.Корюківка, 525 ра 36183 2012
176 Вуличне освітлення по м.Корюківка   88,377км 37085 2003
177 Світильник вуличний світлодіодний на 

сонячних батареях 20W
м.Корюківка, ДНЗ Дельфін 50019.12 2018 3шт.

178 Опора OSH 40/3 З анкерн.закладкою м.Корюківка, ДНЗ Дельфін 21529.8 20187 3шт.
179 м.Корюківка,  вул.Шевченка 3330 2003 198кв.м.
180 вул.Вокзальна 14163 2003 308кв.м.
181 вул.Зарічна 208718.81 2019 60 кв.м.
182 вул.Нова 44551 2004 253кв.м.
183 вул.Індустріальна 10735 2004 192кв.м.
184 Пішохідний місток м.Корюківка, вул.Зарічна 3790 2003 10кв.м.
185 Дерев’яний місток м.Корюківка, 3-й пров.Л.Українки 3383.21 2017
186 Паркові містки 2 шт. м.Корюківка, вул.Вокзальна, 8 7582 2013
187 м.Корюківка, вул.Бульварна 7894 2004 10500кв.м.
188 м.Корюківка, вул.Шевченка 2142 2003 3750кв.м.
189 Водойма (верхня та перша плотина) м.Корюківка, вул.Індустріальна 33317 2004 47200кв.м.
190 Дамба (перегородна споруда) м.Корюківка, вул.Бульварна 14847 2012
191 Верхня гребля (плотина) м.Корюківка, вул.Індустріальна 72102 1959
192 Водовідвідна споруда м.Корюківка,  вул.Нова 63746 2014
193 Гідротехнічна споруда м.Корюківка, вул.Дудка 154388.48 2019
194 Осушувальна система м.Корюківка 1 шт, с.Наумівка   1 шт 2609918 2004
195 Пірс для забору води (р-н парку ім.Горького) м.Корюківка,  вул.Зарічна 15312 2006

196 Колодязі шахтні по місту 100 шт. 1553 2003
197 Огорожа колодязя 32 шт по м.Корюківка 209298.79 2018
198 Навіс колодязний м.Корюківка 41300 2019 7шт.
199 Майданчик в парку м.Корюківка, вул.Шевченка 209402.6 2017 319.11
200 Дитячий майданчик м.Корюківка, вул.Шевченка, 76 38000 2019
201 Дитячий ігровий майданчик м.Корюківка,  вул.Бульварна(парк) 36736 2012
202 Паркова гойдалка 46000 2018
203 Вуличний тренажер 130700 2018
204 Спортивний комплекс "Воркаут" 75000 2019
205 Дитяча карусель м.Корюківка,  вул.Бульварна(парк) 30410 2007
206 Дитячий майданчик м.Корюківка, парк Пам’яті 124100 2018
207 Дитячий майданчик (конплект) м.Корюківка,  вул.Дудка 58790 2017
208 Дитячий майданчик м.Корюківка,  вул.Г.Костюк 82700 2018
209 Дитячий майданчик м.Корюківка, вул.8-го Березня 67490 2018
210 Комплект лавок м.Корюківка, площа Героїв України 52455 2016
211 Комплект лавок м.Корюківка, парк Пам’яті 24979 2016
212 Комплект лавок м.Корюківка, парк (вул.Вокзальна, 

Бульварна)
119066 2016

213 Лавка паркова "Радіус" м.Корюківка 54200 2017 20 шт.
214 Лавки для відпочинку м.Корюківка, пляж 10742.61 2017 3шт.
215 Бетонний паркан (кладовище) м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 26 49680 2017 138м.п.
216 Бетонний паркан (кладовище) м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 16/1 44311.62 2019 122м.п.
217 Навіс від сонця з лавками м.Корюківка, пляж 22208.46 2017
218 Роздягальня м.Корюківка, пляж 15328.32 2017
219 Підставка під квітник м.Корюківка, вул. Шевченка 37500 2019 3шт.
220 Підставка під квітник м.Корюківка, вул. Шевченка 14400 2019 2шт.
221 Підставка під квітник "Велосипед" м.Корюківка, вул. Бульварна, 6 8450 2019
222 Огорожа для пам’ятника Гарнієра м.Корюківка,  вул.Вознесенська 14980 2014
223 Огорожа кладожища м.Корюківка,  вул.Г.Костюк, 26 49978.8 180м.п.
224 Огорожа кладожища м.Корюківка,  вул.Садова 44980.35 101м.п.
225 Огорожа сміттевих контейнерів м.Корюківка 12000 2017 20кв.м.
226 Огорожа сміттевих контейнерів м.Корюківка, вул. Шевченка, 44 22140 2017 44,28 кв.м.
227 Огорожа сміттевих контейнерів м.Корюківка, вул. Червонохутірська 19170 2017 38,34кв.м.
228 Огорожа сміттевих контейнерів м.Корюківка, пров. Бульварний, 4 15048.8 2018 28,94кв.м.
229 Огорожа сміттевих контейнерів м.Корюківка, вул. Шевченка, 68 15048.8 2018 28,94кв.м.
230 Огорожа металева м.Корюківка, вул. Шевченка, 74 14040 2019 78 м.п.
231 Огорожа офісна м.Корюківка, вул.Бульварна, 6 1312 2019 121м.п.
232 Огорожа м.Корюківка,  вул.Вокзальна, 22 36980.02 2019 59 кв.м.
233 Пам’ятник скорботливої матері с.Бреч, вул.Шкільна 7348 2008
234 Грунтові дороги с.Бреч, (вул.Зарічна 0,3 км., 

Молодіжна 0,5 км., П.Лісового 2,2 
км., Шкільна 0,2 км)                                                                                                                                                                               

3,2 км                                                                                                                                                        
44444444444

444444441                                      
235 Паркан (кладовище) с.Бреч 37000 2010
236 Вуличне освітлення                                            

Лінія зовнішнього освітлення              
Повітр.лінія з вул.ліхтарями                         
Лінія кабельна з декор. ліхтарями            

с.Бреч 118075 2012                                                     
1541,47м.п     

1062 м.п.        
479,47 м.п.                    

237 ПЛІ 0,4КВ вуличне освітлення с.Бреч 306280.91 2017 2,728 км.
238 Меліоративні системи с.Бреч 1225273 2008 371 га
239 Осушувальна система "Бреч" с.Бреч  1 шт 119834 1982

Водойма

Теплотраса

м.Корюківка, вул.Вокзальна, 5а

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

м.Корюківка,  вул.Бульварна (біля 
річки)

ТОВ "Торг СВ" (оренда)

Міст



240 Колодязі громадського користування            с.Бреч, с.Гуринівка, с.Нова 
Гуринівка, с.Ховдіївка, с.Озереди, 

12000 2008 24шт

241 с.Лубенець, вул.Гагаріна  1,9км  
242 с.Нова Гуринівка, вул. Поліська 0,5км
243 с.Гуринівка, вул. Робоча 0,5км 

Грунтова дорога



244 Огорожа колодязів 10шт с.Гуринівка  2018
245 Огорожа с.Гуринівка 11909.1 2017 135м.
246 ПЛІ 0,4КВ вуличне освітлення с.Гуринівка 207343, 46 2017 1,5 км.
247 Огорожа кладовища (штахетник) с.Нова Гуринівка 4116.6 2019 150м.
248 Грунтова дорога с.Озереди, вул.Гагаріна 1,4км   
249 Устройство отмостки,                              

тротуари,                                                           
дороги

с.Озереди 273 1993               
1120,6м²  
548,1 м²

250 Грунтова дорога с.Ховдіївка, вул.Робоча    0,5км  
251 Пам’ятник 205 1989
252 Дитячий майданчик 21000 2018
253 Огорожа біля адмінбудівлі 2336 2017 30 м.
254 Огорожа біля пам’ятника загидлим воїнам 5139.43 2017 66 м.
255 Паркан (кладовище) 3027 1988 130м.п.
256 Паркан залізобетонний (кладовище) 58446.43 2018 126 м.п.
257 Водопостачання (головна споруда) 9547 2004
258 Магістральна мережа водопостачання 13161 2004
259 Каналізація (головна споруда) 4309 2004
260 Магістральні мережі каналізації 24642 2004
261 с.Буда                                             

вул.Лісна
2019 3,0км

262 пров.Лісовий 2019 1,5км.
263 вул.Садова 2019 2,0км
264 пров. Тихий 2019 0,7 км
265 вул.Центральна 2019 0,8км
266 Пам’ятник 205
267 Паркан (кладовище) 8592 1988 2963м.п.
268 Паркан (по вулиці) 9170 1984 1070м.п.
269 с.Сосновка                                             

вул.Поштова
2019 1,8км

270 вул.Центральна 2019 0,5км
271 Огорожа колодязя с.Соснівка 13500 2018 3 шт
272 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Соснівка, вул.Магістральна,      вул. 

Шкільна від КТП-19
136440.94 2018 0,687км.

273 Паркан кладовища 2818 1989 123м.п.
274 Паркан 4162 1984 525м.п.
275 с.Маховики,                                    

вул.Гагаріна
2019 1,5км.

276 вул.Кузьминського 2019 2,6км.
277 Пам’ятник 205
278 Паркан кладовища 759 1988 32м.п.
279 Дитячий майданчик 21000 2018
280 Дорога з твердим покриттям 161752 2005 2,6 км
281 с. П-Слобода,                                      

вул.Зарічна
2019 2,6 км

282 вул.Першотравнева 2019 2,0 км
283 вул.Слобідська 2019 1,9 км
284 вул.Слобідська 2019 1,0 км
285 с.Шишка,                                      

вул.Зарічна
2019 1,0км

286 вул.Зелена 2019 2,5км
287 Пам’ятник загиблим односельцям с.Домашлин, вул.Центральна, 5 1582 1974
288 Автобусна зупинка с.Домашлин 600
289 с.Домашлин, вул.Молодіжна 652217 1982 2,6км.
290 с.Домашлин, вул.Шевченка 370189 1984 2,6км.
291 с.Домашлин,                                       

вул.Кільцева                              
1,0км

292 вул.Кошового 1,5км.
293 вул.Новоселівка 0,4км
294 вул.Першотравнева 1,4км
295 вул.Польова  0,5км
296 вул.Новоселівка 0,4км
297 вул.Свободи 0,8км
298 Міст с.Домашлин, центр села 10900 1975
299 Вуличне освітлення с.Домажлин, вул.Молодіжна, 

вул.Центральна
241055 2019

300 Водогін 841 1990
301 Артскважина 18203 1990
302 Водогін 1221 1987 1,5км.
303 Артскважина 10483 1987
304 Башня Рожновського 765 1987
305 Громадські колодязі с.Домашлин 600 2 шт
306 Огорожа с.Домашлин, кладовище 148049 2019 313  м.п.
307 Огорожа с.Домашлин, вул.Молодіжна, 22 1228 1988 20м.п.
308 Огорожа с.Домашлин, вул.Центральна, 6 445 1988
309 с.Бешківка,                                           

вул.Жовтнева
0,6км

310 вул.Українська 1,4км
311 с.Лубенець,                                       

вул.Лісова 
1,7км

312 вул.Партизанська 1,2км 
313 Міст с.Бешківка, вул.Жовтнева 9838 1993
314 Пам’ятні знак "Хрест" с.Забарівка, вул.Гагаріна, 2 874 2008
315 Пам’ятники та могили с.Забарівка, вул.Гагаріна 527 1985
316 13420 2017 4,4кв.м.
317 49060 2017 110 кв.м.
318 Паркан (кладовище) с.Забарівка 53162.31 2018 120м.
319 Ворота огорожі кладовища с.Забарівка 31600 2018
320 Газопровід с.Забарівка 88234 2007

с.Домашлин, вул.Молодіжна

с.Маховики

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

с.Соснівка

Грунтова дорога

Грунтова дорога

Грунтова дорога

с.Забарівка, вул.ГагарінаБетонний паркан 

Корюківська міська рада

с.Петрова Слобода

Грунтова дорога

Грунтова дорога

с.Буда

Корюківська міська рада

Грунтові дороги

Грунтові дороги

Автодорога з твердим покриттям

с.Домашлин, вул.Центральна

Грунтові дороги



321 ПЛІ-0.4 кВ вуличного освітлення с.Забарівка, вул.Гагаріна від КТП-447 
та КТП-37

443641.94 2018 1,761км.

322 Осушувальні системи с.Забарівка, вул.Гагаріна 772155 2016
323 Грунтові дороги с.Забарівка, вул.Гагаріна 2019 1,0км
324 Дитячий майданчик с.Забарівка 49050 2019
325 с.Воловики,                                

вул.Вокзальна                                                                                                                          
2019                  

1,2км                                             
326 вул.Польова    2019 1,2км 
327 вул.Зарічна 2019 2,5км   

Грунтові дороги



328 вул.Лугова 2019 1,0км  
329 вул.Шкільна 2019 0,5км
330 с.Кирилівка, вул.Садова 2019 1,0км
331 с.Нова Буда, вул.Лісова 2019 1,0км
332 Дорога асфальтобетонна с.Воловики, вул.Польова 5859 1984 1 км.
333 Огорожа кладовища с.Воловики 14206.1 2017 165 м.п.
334 Паркан дерев’яний (кладовище) с.Кирилівка 3429 2018 100 м.п.
335 с.Наумівка 1273
336 с.Турівка 1654
337 Братська могила с.Наумівка 383
338 Ставок с.Наумівка 300 1981 8,8 га
339 Водойма с.Наумівка 26720 1982 0,25га
340 Водойма урочище "Горіле" с.Наумівка 1148 1985 1,6га
341 Канал с.Наумівка 10845 1985
342 Осушувальна система с.Наумівка 4843960 1981 1215га
343 Арка при в’їзді в с.Наумівка с.Наумівка 4367 1984
344 ПЛІ - 0.4 кВ вуличне освітлення с.Наумівка , вул.Шевченка, Стрільця 396064.68 2017 2,905км
345 Тротуари с.Наумівка, вул.Шевченка 6437 1984 1,8 км
346 с.Наумівка,                                                                                                                                                                                                                                                 
347 вул.Стрільця  195530.69 1,1 км 
348 вул.Шевченка 533265.54 3,0 км 
349 вул.Лучка 177755.18 1,0 км 
350 вул.Орловського 143803.94 0,809 км
351 вул.Пекельного 78390.03 0,441 км 
352 вул.Бородавка 79812.07 0,449 км
353 пров Садова-Стрільця (Пуценко) 88877.59 0,5 км
354 пров Шевченка-МТП 53326.56 0,3 км
355 пров. Шевченка-Партизанська 62214.32 0,35 км
356 вул. Шевченка-Лучка 21330.63 0,12 км
357 вул. Шевченка-Польова 

(свиноферма)
83544.93 0,47 км

358 вул. Садова-Стрільця (бар) 79989.83 0,45 км
359 вул. Стрільця-Шевченка (Сенько) 92432.69 0.52
360 с. Наумівка                                   

вул.Корня                                                                                                                                                                        
2008 0,51 км

361 вул.Лучна 2008 0,27 км
362 вул.Польова 2008 0,859 км
363 вул.Стрільця 2008 0,3 км
364 пров.Шевченка- Польова         2008 0,97 км
365 с.Андроники 2008 5км 
366 с.Високе 2008 6 км
367 с.Переділ 2008 5,4 км
368 с.Турівка 2008 7,3 км
369 Майданчик с.Наумівка 947
370 Переїзд с.Наумівка 10147
371 Лава паркова "Подвійна лінія" 14012 2018 3 шт
372 Лава зігнута 8634 2018 3 шт
373 Лава підвісна 4100 2018 2 шт
374 Лава без спинки 21672 2018 5 шт
375 Міст с.Наумівка 3121
376 Огорожа с.Наумівка, вул. Шевченка (парк) 27735 2019 450 м.п.
377 Огорожа кладовища (залізобетон) с.Наумівка 228920 2019 431м
378 Зелені насадження с.Наумівка 4402
379 Парк с.Наумівка 48 2004
380 Пам’ятник загидлим воїнам с..Олександрівка, вул.Центральна 39977 1967
381 Ритуальний майданчик с.Олександрівка, кладовище 1959 1982 20кв.м.
382 Альтанка-зупинка с.Олександрівка, вул.Центральна 600 2014
383 Ларьок торговий с.Олександрівка, вул.Центральна 600 2008
384 Скважина с.Олександрівка, вул.Центральна,105 966 2008
385 Вуличне освітлення с.Олександрівка, вул.Центральна 193135 2016 3,592км
386 Вуличне освітлення 0,4 кВт с.Олександрівка, вул.Моодіжна 277277 2019 1,0км
387 Міст бетонний з водозабірною системою 

(шлюзом) між селами
с.Олександрівка, с.Верхолісся 146

388 Майданчик спортивний-дитячий с.Олександрівка, вул.Центральна 71050 2019
389 с.Олександрівка,                            

вул.Зарічна
4668 1,144км

390 вул.Гагаріна, від ставка 13874 3,4км
391 вул.Шевченка 8160 2,0км
392 вул.Перемоги 2448 0,6км
393 Дорога с.Олександрівка-с.Верхолісся, 

вул.Центральна
17005 4,0км

394 Дорога с.Верхолісся, вул.Шевченка-
вул.Молодіжна

8160 2,0км

395 Огорожа з полімербитону (кладовище) с.Олександрівка, с.Верхолісся 104880 2019 230м.п.
396 Огорожа з полімербитону с.Олександрівка, вул.Центральна-

вул.Зарічна
109896 2019 241м.п.

397 Альтанка-зупинка с.Верхолісся, вул.Молодіжна 600 2014
398 Міліоративнап система с.Самсонівка 2945796 1988
399 187 1971
400 272 1971
401 с.Рейментарівка, вул.Шевченка                                                                             3695.4 2004 0,4 км
402 с.Рейментарівка, вул.Туніка                                                                                14781.6 2004 1,6 км
403 с.Рейментарівка,                           

вул.Туніка                                               
вул. Шевченка                                    
вул. Лісова 

                    
1,2 км         
4,8 км          
0,7 км

404 с.Олійники   1,3 км
405 с.Гутище 1,5 км 
406 с.Заляддя   0,6 км
407 Паркан залізобетонний с.Рейментарівка, вул.Шевченка, 6 22014.3 2018 50м.

Пам’ятник

Грунтові дороги

Пам’ятник

с.Наумівка, вул. Шевченка (парк)

с.Рейментарівка (центр села)

Грунтові дороги

Дорого з твердим покриттям

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Дорога з твердим покриттям

Дорога

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада



408 Огорожа с.Рейментарівка (адмінприміщення та 
пам’ятник

45980 2017 124

409 Огорожа с.Рейментарівка, кладовище 29729.76 2017 108 м.п.
410 Огорожа с.Рейментарівка, кладовище 4742.86 2019 69 м.п.
411 Огорода с.Рейментарівка, вул. Туніка, 

кладовище
9127.14 2019 140м.п.

412 Меліоративні системи с.Рейментарівка 141960 2004
413 Мість, вмощений в дорогу с.Рейментарівка, вул.Туніка 194269.94 2019 249,6 кв.м.
414 Мість, вмощений в дорогу с.Рейментарівка, вул.Туніка - 

вул.Шевченка
90856.3 2019 240 кв.м.

415 Пам’ятник с.Олійники 5000 2013
416 Пам’ятник воїнам односельцям с.Савинки, вул.Л.Українки 15593 1974
417 Автобусна зупинка с.Савинки, вул.Гагаріна 1500
418 с.Савинки, вул.Мирна 217984 1994 2,5км.
419 с.Савинки, вул.Коцюбинського 10379 1988 1,9км.
420 с.Савинки,                                     

вул.Зарічна
2011 2,3км.

421 вул.Гагаріна 2011 1,2км.
422 вул.Шевченка 2011 2,6км.
423 вул.Шкільна 2011 0,5км.
424 с.Савинки,                               

вул.Гагаріна
2100 7шт.

425 вул.Л.Українки 2100 7шт.
426 вул.Мирна 2100 7шт.
427 вул.Шевченка 1800 6шт.
428 вул.Шкільна 2400 8шт.
429 Міст на річці "Убідь" с.Савинки 829 1983 15м.п.
430 Дитячий майданчик (комплект "Малюк") с.Савинки, вул.Л.Українки 96000 2019
431 Баскетбольне поле с.Сядрине 120 2019
432 Футбольне поле с.Сядрине 200 2019
433 Волейбольне площадка с.Сядрине 100 2019
434 Гандбольне поле с.Сядрине 140 2019
435 Лабиринт металевий с.Сядрине 300 2019
436 с.Сядрине,                                              

вул. Генерала Білого
58790 2017

437 вул.Пушкіна 27290 2017
438 Спортивний (тренажерний) майданчик с.Сядрине, вул. Генерала Білого 96400 2019
439 Пам’ятник загиблих героїв с.Сядрине, вул.Білого генерала 25826 1979
440 с.Сядрине,                                       

вул.Робоча
4721 1982 0,2 км

441 вул.Молодіжна 4721 1982 0,2 км
442 вул.Довженка 4721 1982 0,2 км
443 вул.Шевченка 261298 1985 1,8 км
444 вул.Заводська 16527 1975 0,7 км
445 с.Сядрине,                                                                                                            

вул.Довженка                        
                                   

0,2км.
446 вул.Заводська                        0,7км.
447 вул.Зелена   1,3км. 
448 вул.Пушкіна 0,9км.  
449 вул.Шевченка 1,1км.  
450 Асфальтована доріжка с.Сядрине 800 2019 200м
451 Паркан залізобетонний с.Сядрине, вул.Генерала Білого 61496.03 2018 140м.
452 Огорожа залізобетонна (свердловини) с.Сядрине вул.Шевченка, 30 121278.05 2018 239м.
453 Огорожа с.Сядрине, вул.Генерала Білого, 54 7530.96 2019 78м.п.
454 Ворота огорожі  водозавору с.Сядрине вул.Шевченка 15800 2018
455 Біоставки 3 шт. 914556 1980 1,419га
456 Відстійник повторний 37289 1980
457 Градирня 34314 1980
458 Водопроводні мережі 38628 1980 4,5 км
459 Будівля КНС 129888 1980
460 Внутрішньо-площадні каналізаційні сіті 142302 1980 2км
461 с.Сядрине,  вул.Шевченка, 

Молодіжна, Робоча, Довженка  
14278 1990 2,6 км

462 с.Сядрине , вул.Шевченка, Пушкіна, 
Зелена

142776 2009  3,406км

463 Артсвердловина с.Сядрине (Бригада) 548 1980
464 с.Сядрине (Бригада) 11851 1983
465 с.Сядрине, вул.Заводська 5869 2005 24м
466 с.Сядрине, вул.Шевченка 142064 1990 40м

468 с.Сядрине, вул.Шевченка 9052 1991
469 Колодязі громадського користування             с.Сядрине, с.Тельне, с.Самотуги 16900 2019 39 шт
470 Вуличне освітлення с.Сядрине, вул.Г.Білого 10983 2010 1,4км
471 Вуличне освітлення ПЛІ-0.4кВт с.Сядрине 125556.38 2018 0,733км.
472 Дорога з твердим покриттям с.Тільне, вул.Мирна 530800 1985 0,8км
473 Грунтові дороги с.Тельне, вул.Шевченка                                                              1,1км.         
474 с.Тільне 5880 1978
475 с.Тільне 5880 1978  
476 Грунтові дороги с.Самотуги,                                     

вул.Першотравнева                                                            
                   

0,8км.                 
478 вул.Убідьська                        1,6км.        
479 Меліоративні системи "Самсонівка", "Бреч", 

"Киселівка", "Сахутівка"
с.Тютюнниця 599540 2016 69,986    км

480 Меліоративні системи с.Тютюнниця 96130 43 га
481 Колодязь с.Тютюнниця, вул. Перемоги 225 2009
482 Колодязь  с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 

вул. Шкільна
534 1985 3 шт.

483 Артскважина с.Тютюнниця 21602 1978
484 Башня Рожновського с.Тютюнниця 28.02.19 рішення про 

списання
732 1986

Димячий майданчик (комплект)

Артсвердловина

Дорога з твердим покриттям

467

Корюківська міська рада

Грунтові дороги

с.Сядрине, вул.Заводська  

Водогін 

1976с.Сядрине (Бригада)Башня Рожновського 26315

Дорого з твердим покриттям

Грунтові дороги

Громадські колодязі

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада



485 Асфальтове покриття (біля с.ради) с.Тютюнниця, вул.Б.Хмельницького, 
56

50310 1990 387

486 Дорога (прифермська) с.Тютюнниця 2352 1992 0,5 км
487 с.Тютюнниця,                      

вул.Б.Хмельницького
2019 1,3 км

488 вул. Лугова 2019 1,0 км
489 вул. Миколи Лущика 2019 1,0 км
490 вул. Перемоги 2019 1,5 км
491 вул. Шевченка 2019 1,0 км
492 вул. Шкільна 2019 1,0 км
493 Огорожа (дерев’яний штахетник) СК с.Тютюнниця 1167 1990
494 Огорожа колодязя 3 шт с.Тютюнниця 14400 2018
495 ПЛІ - 0,4 кВ вуличне освітлення с.Тютюнниця 298370.53 2017 2.345
496 Меморіальна дошка загиблого учасника 

АТО Лущик М.Г.
с.Тютюнниця 1400 2015

497 с.Тютюнниця 205 2015

Грунтова дорога

Пам’ятник



498 с.Сахутівка 2407 2016
499 Грунтова дорога с.Самсонівка, вул. Зелена 2019 1,5 км
500 Меліоративні системи с.Сахутівка,  с.Самсонівка 3388279 1134 га
501 Водопровід с.Сахутівка 21178 1985
502 Артскважина с.Сахутівка 31152 1978
503 Башня Рожновського с.Сахутівка 663 1985
504 Дитячий майданчик с.Сахутівка 21000 2018
505 Спортивний майданчик с.Сахутівка, вул.Десняка, 51 555 2001
506 Дорога (прифермська) с.Сахутівка 151392 1978 1 км
507 с.Сахутівка, вул.Десняка 2019 6 км
508 с.Сахутівка, вул. Матросова 2019 5,9 км
509 с.Сахутівка, вул. Молодіжна 2019 1,0 км
510 с.Сахутівка, вул. Незалежності 2019 1,5 км
511 Стадіон с.Сахутівка 3532 1980
512 ПЛІ-0.4 кВ вуличне освітлення с.Сахутівка, вул. Шевченка від КТП-

53 та КТП-356
502977.38 2018 2,959км

513 с.Сахутівка  ЗОШ 941 1989
514 с.Сахутівка  стадіон 600 2016 100 м.
515 с.Сахутівка  кладовище 5052 2017 200 м.
516 Паркан залізобетонний с.Сахутівка  СК 63159.29 2018 146 м.
517 с.Сахутівка кладовище 44049 2018 100 м.
518 с.Сахутівка кладовище 48455.74 2018 110 м.
519 Колодязь с.Сахутівка 100 2019 2 шт
520 Огорожа колодязя 2 шт с.Сахутівка 9600 2018 2 шт
521 Ворота огорожі кладовища с. Сахутівка 15800 2018
522 Дорога (прифермська) с.Костючки 596054 1986 5 км
523 с.Костючки, вул. Гагаріна 2019 1 км
524 с.Костючки, вул. Кошового 2019 1,5 км
525 с.Костючки, вул. Кошового 2019 1,2 км
526 с.Костючки, вул. Лісова 2019 1,0 км
527 Грунтова дорога с.Кугуки, вул.Дачна 2019 0,2 км
528 Пам’ятник загиблим односельчанам 16851.38 2002
529 Пам’ятник загиблому воїну 19950 2010
530 Дорога з твердим покриттям с.Хотіївка, вул.Довженка-Лісова 299454.93 1992 4,7 км
531 Дорога грунтова с.Хотіївка 1991 2,7км
532 Міст залізобетонний с.Хотіївка, вул.Довженка-Лісова 323476.37 2018 131,6кв.м.
533 Бетонна огорожа с.Хотіївка 46550 2011
534 Огорожа центрального кладовища с.Хотіївка 27390 2019 54м.
535 Огорожа колодязя с.Хотіївка 6000 2017
536 Огорожа колодязя 5 шт с.Хотіївка 22500 2017
537 Огорожа колодязя с.Хотіївка 4500 2017
538 ПЛІ-0.4 кВ вуличне освітлення с.Хотіївка, вул.Довженка від КТП-427 252658.11 2018 1,626км

539 Лінія електроповітряна с.Хотіївка 1975/ 03
540 Дитячий майданчик с.Хотіївка 49050 2019

ВСЬОГО: 40928901.08

1 Водопровідна башта м.Корюківка, вул.Франка 101646.34 2008
2 Водозабір та свердловина м.Корюківка, вул.Франка 19286.95 2008
3 Водозабір м.Корюківка, вул. З.Космодем’янська 893037.93 2008

4 Свердловини м.Корюківка,                                              
вул. Зоя Космодем’янська

492181 2008 3шт

5 Каналізаційна насосна станція м.Корюківка, вул.Чернігівська 535707.62 2008
6 Насосна станція м.Корюківка, вул.Бульварна 5222.3 2008
7 Станція перекачки Райагробуд м.Корюківка, вул.Костюк Г., 22 22140 2008
8 Станція управління на водозаборі м. Корюківка 459000 2008
9 Водогін Олексіївка м.Корюківка, вул.Свобода та 

Бібліотечна
535763 2016

10 Водогін Олексіївка м.Корюківка, вул.Вокзальна 22264.12 2016
11 Водогін м.Корюківка, вул.Молодіжна 282711.48 2018 773м.п.
12 Станція перекачки м.Корюківка, вул. Костюк Г. 2420 2008
13 Позаплощадні мережі водозабору м.Корюківка, вул. Зоя 

Космодем’янська
136388.74 2008 1500 м.

14 Наружні мережі (60 квартирного житлового 
будинку)

с. Корюківка, вул.Бульварна 5464.82 2008

15 Мережі м.Корюківка, вул. Костюк Г. (перед 
Райагробудом)

29372.72 2008

16 Мережі м.Корюківка, ІІ пров.Садова - вул. 40 
років Перемоги

22875 2008

17 Мережі м.Корюківка, вул.Сагайдачного 14848.61 2008
18 Мережі м.Корюківка, вул. Братчикова-

вул.Вокзальна
46537.5 2008

19 Мережі м.Корюківка, вул.Дудка 12271.84 2008
20 Мережа м.Корюківка, вул.Сагайдачного 13200 2008
21 Мережа м.Корюківка, вул.Зарічна 35308 2008
22 Мережа м.Корюківка, вул.Робоча, 

Стржалковського, 
пров.Стржалковського

45000 2008

23 Мережа м.Корюківка, вул. Зоя 
Космодем’янська

4000 2008

24 Мережа м.Корюківка, вул.Братчикова 45000 2008
25 Мережа м.Корюківка, вулиці: Сіверська, 

Земська, Костюк Г.
19500 2008

26 Мережа м.Корюківка, вул. Воїнів  
Інтернаціоналістів

18900 2008

27 Мережа м.Корюківка, вулиці: Садова, 
Кошового

25774 2008

28 Мережа м.Корюківка, вул.Паркова 107509 2008
29 Мережа м.Корюківка, вулиці: Зелена, Дудко 18023 2008
30 Мережа м.Корюківка, вул. Лесі Українки, 

пров.Корнієвського
68000 2008

31 Мережа м.Корюківка, вул.Пушкіна 15251 2008

Корюківська міська рада

Корюківська міська рада

Грунтова дорога

Огорожа (дерев’яний штахетник)                 

Комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради

Грунтова дорога

с.Хотіївка



32 Мережа м.Корюківка, вулиці: Чернігівська, 
Енергетична, Європейська, Дружби

34450 2008

33 Мережа м.Корюківка, вул.Першотравнева 20000 2008
34 Мережа м.Корюківка, вулиці: Садова, Весняна 15000 2008
35 Мережа м.Корюківка, вулиці: Сіверська, 

Чернігівська
31500 2008

36 Мережа м.Корюківка, вул. Івана Франка 31100 2009
37 Мережа м.Корюківка, передано від 

Комунальника
6482 2008

38 Мережа м.Корюківка, вулиці: Франка, 
Прорізна, Патріотів

520500 2009

39 Мережа м.Корюківка, вул. Соборна - Нова 82700 2009
40 Мережа м.Корюківка, вулиці: Лісна, 

Перемоги, Чернігівська
308327 2009

41 Мережа м.Корюківка, вул. 8 Березня 31200 2009
42 Мережа м.Корюківка, вул. Зоя 

Космодем’янська
32500 2009

43 Мережа м.Корюківка, вул. Івана Франка 20500 2009
44 Мережа м.Корюківка,                                      

вул. Червонохутірська
31308 2009

45 Водопровідні мережі м.Корюківка, вул. Шевченка 563063.72 2008
46 Мережа м.Корюківка, вул. Українська 14760 2008
47 Мережа водопостачання м.Корюківка, вул.Вокзальна 690217.04 2019 1013м.п.
48 Водопровід м.Корюківка, вулиці: Вокзальна, 

Дудка,  Зої Космодем’янської
625196 2012

49 Водогін м.Корюківка, вул.Індустріальна 235000 2016
50 Вуличний водогін мікрорайону Олексіївка м.Корюківка, вулиці: Зелена, Лугова, 

Калинова, Дачна, Маяковського
551124 2014

51 Вуличний водогін мікрорайону Олексіївка м.Корюківка, вулиці: Набережна, 
Мирна, Нова, Малинова, 
Лермонтова, Вишнева, Свободи

753155 2015

52 Каналізаційні мережі(60 квартирного житлового будинку)м.Корюківка 108265.26 2008
53 Каналізаційні мережі(60 квартирного 

житлового будинку)
с. Корюківка, вул.Бульварна 38574.27 2008

54 Пожгідранти м.Корюківка 6984.33 2008
55 Пожгідрант м.Корюківка, вул. І.Франка 16980 2009
56 Пожгідранти м.Корюківка, вул. Патріотів, І.Франка 12931 2009
57 Станція біоочистки с.Наумівка 237212 2018
58 Насосна станція с.Наумівка 504241.02 2018
59 Артезіанська свердловина №8/1550 с.Наумівка 125490 1977
60 5270 2004
61 7587 2004
62 Водопровід с.Наумівка 80063 2004 15,6 км
63 Мережа по водовідведенню с.Наумівка 31936 2004 8,6 км

ВСЬОГО: 9828221.61

1 Полігон твердих побутових відходів м.Корюківка, вул.Куйбишева, 32 15002
2 Дитячі каруселі (2 штуки) м.Корюківка, вул.Шевченка, 76 3300 2012
3 Комплект дитячий спортивний м.Корюківка, вул.Шевченка, 42-44 154125 2016
4 Комплект дитячий спортивний м.Корюківка, вул.Шевченка, 74 10000 2016

ВСЬОГО: 182427

1 Кладовище (в т.ч. земельна ділянка та 
огорожа)

1304573 2016

2 Металевий вагончик для обслуговування 
кладовища

39920

3 Комплект дитячого спортивного комплексу м.Корюківка, парк Дружба 172950 2016
4 Комплект дитячого спортивного комплексу м.Корюківка, парк Бульварний 24000 2016
5 Змощення асфальтоване м.Корюківка, вул. Костюк Г,16/1 1328.54 10кв.м.
6 Паркан бетонний м.Корюківка, вул. Шевченка, 87 3722 16м.п.

ВСЬОГО: 1546493.54

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

м.Корюківка, вул.Костюк Г.,26    
8,9244 га

Корюківська житлово - експлуатаційна контора

Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради

Водонапірна башта с.Наумівка 



№ 
з/п

Назва майна 
(основних засобів)

Місце
 знаходження 

Коротка         
характеристика 

Рік введення 
в 

експлуатацію

Площа, 
кв.м.

вартість майна, 
грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Дудка, 131 2008 15875
2 Квартира для вчителів 1988 80 37550.39
3 Хлів господарський 1988 17820
4 Квартира у 8-ми 

квартирному будинку
с.Буда, вул.Центральна, 4а/7 3-х кімнатна 2000

114548.67
5 Квартира у 8-ми 

квартирному будинку
с.Буда, вул.Центральна, 4б/1

2-х кімнатна
2000

52 169840.81
6 Житловий будинок с.Буда, вул. Центральна, 30 2008 9870.44
7 Житловий будинок с.Соснівка, вул.Поштова 2000 64 27382.37
8 Житловий будинок с.Соснівка, вул. Шкільна 2000 62.3 26209.7
9 Житловий будинок с.Шишка 2000 20135

10 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 12 2007 61 64076
11 Житловий будинок с.Озереди, вул.Будьонного, 21 2004 60.4 53720
12 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 37 2003 33.7 39418
13 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 9 2001 61.1 46191
14 Житловий будинок с.Озереди, вул.Будьонного, 10 1999 54 93343
15 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 14 1999 56.7 83585
16 Житловий будинок с.Озереди, вул.Будьонного,6 2008 50.9 76103
17 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 8 2003 62.1 18808
18 Житловий будинок с.Озереди,  вул.Гагаріна, 35 2007 45.4 29214

Затверджено                                                   
рішенням тридцять першої сесії                        

Корюківської міської ради сьомого скликання 
від 17 грудня 2019 р. №19-31/VII

 ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                            
об’єктів житлового фонду комунальної власності Корюківської міської територіальної громади                                                            

с.Буда, вул.Центральна, 19а, б

Балансоутримувач Корюківська міська рада



19 Квартира №8 с.Наумівка,вул.Шевченка, 103/8 2004 52 74387
20 Житловий будинок с.Наумівка, вул.Шевченка, 73 2004 67 104824
21 Житловий будинок с.Наумівка, вул.Стрільця, 56 2004 71 24271
22 Житловий будинок с.Переділ, вул.Центральна, 6/2 2004 47 82486
23 Житловий будинок с.Переділ, вул.Центральна, 29 2004 56 10404
24 Житловий будинок с.Переділ, вул.Польова, 3 2004 31 21599

25
Трьохквартирний будинок с.Домашлин, вул.Центральна, 12а

1987 347411
26 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 4 дерев’яний 2007 56760
27 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 8 дерев’яний 1998 17102
28 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 12 дерев’яний 1998 14229
29 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 30 дерев’яний 1998 8382
30 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 32 дерев’яний 1998 38181
31 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 37 дерев’яний 2008 55025
32 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 41 дерев’яний 1998 11782
33 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 42 ракушник 2004 57398
34 Житловий будинок с.Савинки, вул.Зарічна, 43 дерев’яний 1998 26196
35 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Шкільна, 57 дерев’яний 1998 34173
36 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 6 дерев’яний 2000 6738
37 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Л.Українки, 14 дерев’яний 2005 64371
38 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 16 дерев’яний 2000 38110
39 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 33 цегляний 2005 103914
40 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 38 цегляний 2003 59859
41 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 58 дерев’яний 1998 27176
42 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 67 дерев’яний 1998 13146
43 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 71 цегляний 2003 22051
44 Житловий будинок с.Савинки, вул.Л.Українки, 77 цегляний 2004 41234
45 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 22 дерев’яний 1998 70176
46 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 29 дерев’яний 2004 24409
47 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 35 дерев’яний 1998 11747
48 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 36 дерев’яний 1998 9631
49 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 43 цегляний 2003 32277



50 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 44 дерев’яний 1998 8160
51 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 52 дерев’яний 1998 5806
52 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 54 дерев’яний 2003 7597
53 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 62 цегляний 2007 69629
54 Житловий будинок с.Савинки, вул.Мирна, 78 дерев’яний 1998 14870
55 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 8 дерев’яний 1998 8347
56 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 12 дерев’яний 1998 18503
57 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 15 дерев’яний 1998 5836
58 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 27 дерев’яний 2008 21661
59 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 33 дерев’яний 1998 9498
60 Житловий будинок с.Савинки,  вул.Гагаріна, 48 цегляний 2005 60146
61 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 31 дерев’яний 1998 66535
62 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 44 дерев’яний 1998 20570
63 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 59 дерев’яний 1998 46991
64 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 61 дерев’яний 1998 13184
65 Житловий будинок с.Савинки, вул.Шевченка, 65 дерев’яний 1998 14981
66 Житловий будинок с.Сядрине, вул.Г.Білого, 31 2004 39343.28
67 Квартира с.Тютюнниця, вул.Шкільна, 8, кв.2 1970 106.6 21944

68 Житловий будинок №1 с.Хотіївка, вул.Довженка, 31 1989 42 3353
69 Житловий будинок №2 с.Хотіївка, вул.Лісова, 24 1989 31 4015.35
70 ВСЬОГО: 2914109.01

1 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна  1 1951 1320736.52
2 Житловий будинок м. Корюківка, вул.Бульварна 2 1953 1429576.39
3 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 3 1953 1564967.67
4 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 4 1952 1325005.26
5 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 7 1951 1372804.73
6 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 8 1950 1374865.21
7 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 9 1952 1371883.17
8 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 10 1950 901652.16

Балансоутримувач Корюківська житлово - експлуатаційна контора



9 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 11 1962 1970219.92
10 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 12 1959 2097369.32
11 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 14 1968 6626069.61
12 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 15 1969 2690098.47
13 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 15а 1992 1910883.56
14 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 16 1971 7624963.86
15 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 17 1968 1899059.75
16 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 19 1970 1404346.49
17 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 20 1969 1794758.12
18 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 21 1965 808078.88
19 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 22 1968 1967194.44
20 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 23 1960 1085860.09
21 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 24 1960 326389.21
22 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 32 1973 3242148.47
23 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 34 1975 2940624.05
24 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 36 1974 3184220.54
25 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 38 1978 3674943.24
26 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний   2 1975 8008872.41
27 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  3 1970 2072069.84
28 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний 4 1982 10953165.31
29 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  5 1970 2454735.16
30 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  7 1972 3024633.92
31 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  8 1978 8031685.41
32 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний  6 1987 8195714.64
33 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний   10 1984 6193292.22
34 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварний 15 1973 6453537.67
35 Житловий будинок м.Корюківка,пр.Бульварний 15а 1989 4059895.09
36 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Вокзальна 22 1912 963622.79
37 Житловий будинок 

м.Корюківка, вул.Вознесенська  24
1953 254385.71

38 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зелена 12 1952 240675.3
39 Житловий будинок м.Корюківка,                   

вул.Індустріальна 44 1952 163690.17



40 Житловий будинок м.Корюківка, 
вул.Червонохутірська. 24 1949 268426.47

41 Житловий будинок м.Корюківка, 
вул.Червонохутірська. 73 1949 332831.46

42 Житловий будинок м.Корюківка, 
вул.Червонохутірська.  103 1979 448391.78

43 Житловий будинок м.Корюківка, 
вул.Червонохутірська. 133 1895 1150438.93

44 Житловий будинок м.Корюківка, 
вул.Червонохутірська. 135 1900 2917663.25

45 Житловий будинок м.Корюківка, 
вул.Червонохутірська. 137 1908 594398.38

46 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Бульварної 1 А 1974 5009507.7
47 Житловий будинок м.Корюківка, вул .Колгоспна 6 1981 3957723.47
48 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Чернігівська 2 2303995.64
49 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Чернігівська 4 1986 6343828.41
50 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зарічна, 1 1981 10540519.87
51 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Зарічна  3 1978 12160706.28
52 Житловий будинок м.Корюківка, пр.Зарічна, 2 1949 706628.92
53 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 12 1954 220461.81
54 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк  33а 1995 324411331
55 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 37 1981 766843.37
56 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Г.Костюк 39 1981 146858.62
57 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Першотравнева 

13 1982 577106.06
58 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Дружби 24 1949 267035.45
59 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Слов’янська 2 1964 1095188.72
60 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Слов’янська 4 1963 1318119.64
61 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Слов'янська 6 1954 1338167.94
62 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Спортивна 9 1959 349176.14
63 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко, 50 1980 13216780.81
64 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  52 1982 14557407.13



65 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  56 1971 12620981.26
66 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  71 1964 1302626.98
67 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  75 1968 4077622.08
68 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  79 1950 1286551.82
69 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  81 1950 1286551.82
70 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко   42 1993 828923.11
71 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  48 1985 17507798.28
72 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  74 1994 946521.76
73 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко 115 1961 854374.3
74 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Земська 14 1958 126245.2
75 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Франко 5 1990 12515455.24
76 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Франко 5 а 1990 15155219.38
77 Житловий будинок 

м.Корюківка, вул.Предзаводська 6
1983 7651202.28



78 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Вокзальна 3 1994 12629372.41
79 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 34а 1995 3358447.77
80 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  76 1999 15624342.49
81 Житловий будинок 

м.Корюківка, вул.Шевченко 76/53
689374.5

82 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Спортивна 2 1963 197075.02
83 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Шевченко  44 1988 11972438.27
84 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Бульварна 26 1988 4109247.42
85 Житловий будинок 

м.Корюківка, пров.Бульварний,13
1114889.59

86 Житловий будинок  м.Корюківка, вул.Бульварна 36/2 150000
87 Житловий будинок м.Корюківка, вул.Індустріальна, 

31/6 3-х кімнатна
1981 879521.48

ВСЬОГО: 648863014.5

1 2-х кімнатна квартира м.Корюківка, вул. 
Червонохутірська, 84 кв.2

2-х квартирна 2015 94383.16

ВСЬОГО: 94383.16

1 Гуртожиток с.Сядрине, вул. Заводська, 13 62 місця 1952 590 303201
2 Гуртожиток с.Сядрине, вул. Г.Білого, 67 100 місця 1983 1196 2417172
3 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Заводська, 32/1/2 1965 101.8 72427
4 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Заводська, 2/2 1965 48.5 69097
5 Житловий будинок с.Сядрине, вул. Шевченка, 33/2 1992 63 22281

ВСЬОГО: 2884178

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

Балансоутримувач Комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради

Балансоутримувач Комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради



№ з/п Назва підприємства, 
установи, організації, 
закладу-користувача

Назва майна 
(основних засобів)

Місце 
знаходження 

Реєстраційний 
номер

Рік 
введення в 

експлу 
атацію

Первісна 
вартість
 майна,

грн.
1 2 3 4 5 6 7
1 Автомобіль RENAULT DUSTER 

універсал - И
СВ 1008 ВК 2017 399489.43

2 Автомобіль RENAULT DUSTER СВ0833ВХ 2019 620167.66
3 Трактор Беларус -82.1 29649 СВ 2018 879800.00
4 Трактор колісний ХТЗ-150К-

09.172.00
31598СВ 2019 1580000.00

5 Сміттевоз з навісним обладнанням 
ФПВ-442В

СВ1838СВ 2019 2946849.83

6 ФОП Суярко О.П. 
(оренда)

Автомобіль САЗ 3507 СВ9528АО 2010 7769

7 Корюківська міська рада Скутер 2010 5000
8 Корюківська міська рада Пожежний автомобіль ГАЗ-53А с.Домашлин 2970РМЕ 1983 3835
9 DAE WOOF-80 Lanos TF 69У СВ 49-49- АК 2008 49533.00

10 Автомобіль ГАЗ - 53А СВ4666ВІ 1980 3640
11 Автомобіль ГАЗ – 53 А СВ4659ВІ 1979 3273
12 Автобус БАЗ-А079.13Ш СВ4661ВІ 2011 289166
13 Автобус ЛАЗ 695Н 068-60 МН 1987 25660
14 Автомобіль ГАЗ - 52-04 6054 ЧНС 1982 2649
15 Автобус БАЗ-А079.31Ш СВ4660ВІ 2013 312500
16 Автобус ГАЗ – 32213 3ПАХ 12Д СВ4667ВІ 2006 61914

Затверджено                                                                                     
рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання  від 17 грудня 2019 року №19-31/VII

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту 
Корюківської міської 
ради 

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                          
транспортних засобів комунальної власності Корюківської міської територіальної громади

с.Буда

м.Корюківка

Корюківська міська рада м.Корюківка



17 Автобус БАЗ-А079.13Ш СВ4662ВІ 2012 298333
18 Автобус ЧАЗ-А074.01 СВ4663ВІ 2009 160417
19 Автобус АС-Р4234 "МРІЯ" СВ4665ВІ 2016 1164166.67
20 Автобус АТАМАN D093S4 СВ7109ВМ 2017 2119800
21 Автобус АТАМАN D093S2 СВ2067СА 2019 1845000
22 Автобус ПАЗ - 672 с.Наумівка СВ4668ВІ 1986 18687
23 Автобус КАВЗ-397652 с.Олександрівка СВ6223АА 2004 118536
24 Автобус ПАЗ - 32053-07 с.Савинки СВ2264АА 2008 141625
25 Автобус АТАМАN D093S2 с.Сядрине СВ7110ВМ 2017 1699800
26 Трактор Т- 40 88 - 63 АА 1993 17191.14
27 Вакуумбочка 1999 5000.00
28 Автомобіль МАЗ - 53 СВ 06 - 92 АІ 2008 286333.00
29 Автомобіль JAC СВ 21-79 АК 2008 52133.33
30 Автомобіль ВАЗ 2107 СВ 31-54 АТ 2011 7584.00
31 Автомоб. МАЗ -44 СВ 60 - 66 ВН 2016 996366.70
32 Трактор колісний марки Т-40М 2017 3374.00
33 Тракторний прицеп 160743 1989 983.24
34 Тракторний прицеп 2004 1020.00
35 Машина для розкидання піску 2017 12166.00
36 Автомобіль ІЖ 2717 СВ 2506 ВМ 2002 46916.04
37 Трактор МТЗ-80 15325СВ 1987 4697.14
38 Трактор МТЗ-80 15326СВ 1992 15514.22
39 Трактор SM 404 С 2016 198800.00
40 Трактор SM 404 В 2016 198800.00
41 Трактор колісний ЮМЗ-6 АКЛ 22951 СВ 2015 7250.00
42 Атвтомобіль ЗАЗ SENS СВ 2305 ВМ 2017 181701.90
43 Причіп 2 ПТС - 4 15327СВ 1981 2580.53
44 Причіп 2 ПТС - 4 15328СВ 1991 1660.83

45 Напівпричіп тракторний 1ПТС-0,5Д     
2016 24900.00

46 Грейфер ковшовий 2012 15485.00
47 Причіп Палич Z02012 СВ 6252 ХР 2017 11270.00
48 Спеціальний вантажний 

автопідйомник
СВ 0462 ВМ 2017 2150401.91

Корюківська житлово-
експлуатаційна контора

м.Корюківка, 
вул.Шевченка, 87

м.Корюківка, вул. 
Костюк Г., 16/1

КП "Благоустрій"



49 Машина для дорожної розмітки DP-
68321L з пристроєм для нанесення 
кульок

2017 198 132,00

50 Автопідйомник ГАЗ 3309 СВ 4256 АТ 2011 175000
51 Автомобіль ВАЗ 211440 СВ 3107 АТ 2011 66458.34
52 Автомобіль ЗІЛ 431412 СВ 6461 АР 2015 5367.16
53 Автомобіль ГАЗ 330210 СВ 6462 АР 2008 4323
54 Причеп 2ПТС 06334 ЯР 2008 774
55 Трактор Т16 15646 ЯО 2008 4155
56 Автомобіль ГАЗ 5314 1984 1824
57 Автомобіль ГАЗ 5319 з цистерною 

вакуумною СВ 9485 АК 2008 35314
58 Автомайстерня аварійна СВ 9486 АК 2008 9590.62
59 Автомобіль САЗ 3507 СВ 9487 АК 2008 5504
60 Автомобіль ГАЗ 53 СВ 9488 АК 2008 3237
61 Автомобіль ММЗ 4502 з кузовом 

піскорозкидачем в зборі з 
гідросистемою

5666 2010 260279.22

62 Трактор Т150 з бульдозерним 
обладнанням

12395 СВ 2010 194574.85

63 Екскаватор  ЄО 2621 16879 СВ 2012 248077
64 Автомобіль УАЗ 3741 СВ 4104 ВВ 2013 28584.17
65 Автомобіль МАЗ 5550 СЗ СВ 1028 ВН 2017 2000480.91
66 Автогрейдер ДЗ-143-01 27205 СВ 2017 701525
67 Екскаватор навантажувач ELEX-81А-

01
28130 СВ 2017 1564000

68 Трактор колісний Беларус 892 з 
бульдозерним відвалом ОТ.00

28131 СВ 2018 621000

69 Напівпричеп тракторний з 
гідроакумулятором DL-10-1-м

28129 СВ 2018 559350

70 Рециклер асфальтобетону РА-800 з 
ковшом встановлений на причепі-
платформі

105039 2018 496000

71 Автомобіль VOLKSWAGEN 
CARAVELLE

CB0401CB 2019 562641.22

КП Корюківкаводоканал м.Корюківка, 
пров.Вокзальний, 9



72 Трактор Т-40М Д37М 
№1002015А-02

1990 55263.40

73 Косилка КС 1990 1696
74 Причеп тракторний 1990 3984
75 Плуг 2ПТЛ тракторний металевий 596
76 Автомобіль ЗІЛ 130 СВ6236АО 1985 58594.58
77 Плюг 1787
78 Косарка 2286
79 Автомобіль ГАЗ 66 с.Сахутівка, 

вул.Шевченка, 66
0805ЧНП 1991 95097

80 Пожежний автомобіль У 10 ГАЗ-
53А

СВ2679АВ 1985 1000.00

81 Зерновий комбайн "Енісей" 1995 43717.62
82 Трактор ЮМЗ-6 15661 ЯО 2001 17075
83 Трактор МТЗ-80 12022 ПО 1994 18024.07
84 Гноєрозкидач 1994 1965
85 Пруг ПН 3-35 1996 952
86 Пруг ПН 3-35 1998 1880
87 Сіялка СЗ-7,6А 1996 4530.36
88 Причеп 2ПТС-4 1991 3013.54

РАЗОМ: 26859260.63

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК

с. Сахутівка, 
вул.Шевченка, 40б

КП "Убідьське" 

КП "Відродження с.Олександрівка

с.Сядрине, 
вул.Г.Білого, 48



                                                                                                            

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 
 

 

 

17 грудня 2019 року                         м. Корюківка                                  № 20-31/VII 
 

 

Про створення Корюківського  

міського молодіжного центру 
 

  

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо вирішення 

питань соціального становлення та розвитку молоді на території Корюківської 

міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної 

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

культурного розвитку міста, керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила :  

 

1. Створити юридичну особу – Корюківський міський молодіжний центр 

«КУБ» Корюківської міської ради (далі – Молодіжний центр) з організаційно-

правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)», 

місцезнаходження якої визначити за адресою: вулиця Вокзальна, 8а                    

м. Корюківка, Чернігівська область, 15300. 
 

2. Затвердити Положення про Молодіжний центр, що додається. 
 

3. Виконавчому комітету Корюківської міської ради затвердити структуру 

Молодіжного центру. 
 

4. Закріпити за Молодіжним центром на праві оперативного управління 

приміщення загальною площею 131,4 кв.м. на І поверсі нежитлової будівлі, що 

знаходиться за адресою: м.Корюківка, вул. Вокзальна, 8а. 
 

5. Доручити директору Молодіжного центру здійснити організаційно-

правові заходи щодо державної реєстрації юридичної особи та реєстрації  

іншого речового права згідно чинного законодавства. 
  



 6. 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 

рішенням тридцять першої сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

17 грудня 2019 року 

№ 20-31/VII 

 «Про створення Корюківського  

міського молодіжного центру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КОРЮКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «КУБ» 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРЮКІВКА 

2019 



І. Загальні питання 

1.1. Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської 

міської ради (організаційно правова форма – «комунальна організація 

(установа, заклад)») (далі – Молодіжний центр) – неприбуткова комунальна 

установа, основною метою діяльності якої є вирішення питань соціального 

становлення та розвитку молоді. 

1.2. Молодіжний центр створений на підставі рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання «Про створення 

Корюківського міського молодіжного центру» від 17.12.2019 року № 20-31/VII. 

1.3. Метою діяльності Молодіжного центру є сприяння:  

1.3.1. Соціалізації та самореалізації молоді;  

1.3.2. Інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, 

реалізації її творчого потенціалу;  

1.3.3. Національно-патріотичному вихованню молоді;  

1.3.4. Популяризації здорового способу життя молоді;  

1.3.5. Працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, 

молодіжному підприємництву;  

1.3.6. Забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку 

волонтерства;  

1.3.7. Підвищенню рівня мобільності молоді. 

1.4. Власником та Засновником Молодіжного центру є Корюківська 

міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради (далі - 

Власник), яка здійснює правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження майном Молодіжного центру від імені та в інтересах громади. 

Молодіжний цент належить до міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади. 

1.5. Молодіжний центр у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

Корюківської міської ради та цим Положенням. 

1.6. Повна назва: Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» 

Корюківської міської ради. 

1.7. Скорочена назва: КМЦ «КУБ». 

1.8. Юридична адреса: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка,               

Чернігівська обл., Україна, 15300. 

1.9. Молодіжний центр є юридичною особою, підпорядкований 

Корюківській міській раді (Власнику) та Виконавчому комітету Корюківської 

міської ради (надалі – Орган управління), має самостійний баланс, реєстраційні 

рахунки в органах Державного казначейської служби, круглу печатку, штампи, 

бланки зі своїми найменуванням та реквізитами, інші атрибути юридичної 

особи. 

1.10. Внесення змін до Положення про Молодіжний центр затверджується 

Власником, з подальшою державною реєстрацією в установленому законом 

порядку. 

 



ІІ. Принципи діяльності, завдання та права 

2.1. Молодіжний центр провадить діяльність з урахуванням таких 

принципів: 

2.1.1. Повага до прав людини - визнання прав людини найвищою 

соціальною цінністю, боротьба з ксенофобією, проявами расизму та іншими 

формами дискримінації, поборення людиноненависницьких ідеологій; 

2.1.2. Рівність, відкритість та доступність – запобігання впливу будь-яких 

факторів, які можуть обмежити можливості участі молоді, проведення заходів 

для молоді у зручний час; 

2.1.3. Добровільна участь у діяльності Молодіжного центру; 

2.1.4. Активна участь молоді – залучення молоді до процесу ухвалення 

рішень щодо діяльності Молодіжного центру; 

2.1.5. Ціннісно-орієнтована освіта – сприяння національно-патріотичному 

вихованню та громадянській освіті молоді, зокрема через неформальну освіту; 

2.1.6. Різноспрямованість соціального впливу – забезпечення 

індивідуального розвитку та становлення молоді, як активного соціального 

суб’єкта; 

2.1.7. Участь у формуванні та реалізації державної політики в молодіжній 

сфері – популяризація та проведення заходів щодо встановлення стандартів у 

галузях, які є важливими для реалізації державної та місцевої молодіжної 

політики; 

2.1.8. Розвиток знань та освітніх інновацій – інновації в роботі з молоддю 

та формування знань і навичок, необхідних для самореалізації молоді. 

2.2. Основними завданнями Молодіжного центру є: 

2.2.1. Утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, 

національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, 

національних і загальнолюдських цінностей; 

2.2.2. Сприяння розвитку громадської активності молоді; 

2.2.3. Підтримка молодіжних творчих колективів та обдарованої молоді, 

молодіжних ініціатив; 

2.2.4. Сприяння діяльності молодіжних громадських організацій та 

об’єднань; 

2.2.5. Популяризація стандартів європейської молодіжної політики і 

роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до 

рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу; 

2.2.6. Створення умов для творчого розвитку особистості, 

інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді; 

2.2.7. Популяризація здорового способу життя молоді; 

2.2.8. Сприяння працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, 

молодіжному підприємництву; 

2.2.9. Забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва 

та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні, сприяння волонтерській 

діяльності та мобільності молоді. 

2.2.10. Надання послуг з організації шлюбу «за добу» в рамках реалізації 

проекту «Шлюб за 24 години». 



 

2.3. Молодіжний центр відповідно до покладених на нього завдань: 

2.3.1. Сприяє інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, 

реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національно-патріотичне 

виховання та громадянську освіту молоді; 

2.3.2. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу, зокрема 

організовує конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції (та інше), 

замовляє видавничу продукцію, вивчає громадську думку, використовує 

соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді; 

2.3.3. Проводить заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу 

життя молоді; 

2.3.4. Проводить профорієнтаційну роботу серед молоді, сприяє її 

працевлаштуванню та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву; 

2.3.5. Взаємодіє із структурними підрозділами органів місцевого 

самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів 

виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами 

громадянського суспільства, органами учнівського самоврядування, 

молодіжними громадськими організаціями та групами, активною молоддю; 

2.3.6. Організовує змістовне дозвілля молоді та сприяє її волонтерській 

діяльності; 

2.3.7. Сприяє вивченню та поширенню інноваційного національного та 

міжнародного досвіду з питань реалізації політики у молодіжній сфері; 

2.3.8. Взаємодіє з іншими молодіжними центрами. 

2.4. Молодіжний центр має право: 

2.4.1. Самостійно визначати методи та способи своєї спеціальної 

господарської діяльності, яка не має на меті отримання прибутку, розробляти 

розрахунки-обґрунтування її фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення; 

2.4.2. Самостійно визначати форми та методи діяльності, планувати свою 

роботу, визначати стратегію та основні напрями розвитку відповідно до 

чинного законодавства України; 

2.4.3. Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та 

фізичними особами; 

2.4.4. Мати власну символіку; 

2.4.5. Здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих йому чинним 

законодавством України, Власником і цим Положенням; 

2.4.6. Розробляти, надавати пропозиції щодо удосконалення методів 

роботи та покращення матеріально-технічної бази, ефективного та 

раціонального використання коштів, виділених на діяльність Молодіжного 

центру; 

2.4.7. Подавати пропозиції, брати участь у підготовці документальної 

бази для укладання угод про співпрацю, надання послуг підприємствами, 



установами, організаціями та учбовими закладами, що не мають на меті 

отримання прибутку; 

2.4.8. Використовувати для здійснення статутних завдань позабюджетні 

кошти; 

2.4.9. Отримувати в установленому законом порядку від органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, 

необхідну для виконання покладених на центр завдань; 

2.4.10. Вносити за погодженням із Органом управління пропозиції 

органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо 

діяльності Молодіжного центру; 

2.4.11. Здійснювати обробку персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних»; 

2.4.12. Здійснювати міжнародне співробітництво з питань реалізації 

державної політики в молодіжній сфері; 

2.4.13. Користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством 

України. 

 

ІІІ. Компетенція Власника  

3.1.  До виключної компетенції Власника відноситься: 

3.1.1. Прийняття рішень та встановлення порядку відчуження, списання,  

передачу майна з балансу Молодіжного центру на баланс іншої організації, 

установи, закладу; 

3.1.2. Прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання Молодіжного центру; 

3.1.3. Прийняття рішення про затвердження Положення про Молодіжний 

центр, внесення змін і доповнень до нього; 

3.1.4. Здійснення фінансування на утримання Молодіжного центру та 

проведення його діяльності; 

3.1.5. Здійснення матеріально-технічного забезпечення Молодіжного 

центру; 

3.1.6. Надання приміщення або будівлі з обладнанням і матеріалами, 

інженерними комунікаціями для провадження статутної діяльності 

Молодіжного центру; 

3.1.7. Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту 

приміщень або будівлі, їх господарське обслуговування комунальними 

службами Власника. 

 

ІV. Керівництво 

4.1. Управління Молодіжним центром здійснюється Власником або 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради та 

директором Молодіжного центру. Безпосереднє керівництво діяльністю 

Молодіжного центру здійснює директор Молодіжного центру. 

4.1.1. Молодіжний центр на контрактній основі очолює Директор, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Корюківським міським 

головою. Директор  може бути звільнений з посади достроково на підставах, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно 

до закону. 

4.2. Директор Молодіжного центру: 

4.2.1. Організовує роботу Молодіжного центру, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на нього завдань; 

4.2.2. Затверджує організаційну структуру центру, посадові інструкції 

працівників центру, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та 

контролює їх виконання; 

4.2.3. Вносить пропозиції щодо складання штатного розпису та подає 

його на затвердження Органу управління в установленому законодавством 

порядку; 

4.2.4. В установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад 

працівників Молодіжного центру, здійснює контроль за виконанням 

працівниками покладених на них обов’язків; 

4.2.5. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює 

їх виконання; 

4.2.6. Діє від імені центру і представляє його інтереси без довіреності в  

підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності; 

4.2.7. Розпоряджається за погодженням із Власником або Органом 

управління коштами та майном відповідно до чинного законодавства України; 

4.2.8. Розробляє і подає на затвердження Власнику або Органу управління 

плани роботи Молодіжного центру і звіти про їх виконання; 

4.2.9. Організовує планування видатків, необхідних для провадження 

діяльності Молодіжного центру; 

4.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством 

України. 

4.3. Директор Молодіжного центру підзвітний та підконтрольний 

Власнику та уповноваженому ним органу. 
 

 

V. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

5.1. Фінансово-господарська діяльність Молодіжного центру 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього 

Положення. 

5.2. Фінансування здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та 

додаткових надходжень, не заборонених чинним законодавством України. 

5.3. Додатковими надходженнями Молодіжного центру є: 

5.3.1. Кошти, одержані від надання платних послуг, затверджених 

відповідно до чинного законодавства України; 

5.3.2. Добровільні благодійні внески підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності та їх походження, діяльність яких не заборонена 

на території України, громадських організацій і окремих фізичних осіб, що 

надходять на рахунок Молодіжного центру; 

5.3.3. Інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до 

чинного законодавства України. 



5.4. Всі кошти, що надходять з різних джерел, складають єдиний фонд 

фінансових ресурсів Молодіжного центру. 

5.5. Всі надходження використовуються Молодіжним центром відповідно 

до кошторису для провадження діяльності, передбаченої Положенням. Не 

використані в поточному році власні надходження Молодіжного центру не 

можуть бути вилучені, накопичуються для створення та розвитку власної 

матеріально-технічної бази згідно з кошторисом, затвердженим  Органом 

управління за погодженням з директором. 

5.6. Бюджетне фінансування не може зменшуватися або припинятися і не 

залежить від наявності у Молодіжного центру інших додаткових джерел 

фінансування. 

5.7. Молодіжний центр може надавати платні послуги на умовах, 

передбачених чинним законодавством України, для забезпечення статутної 

діяльності. 

5.8. Молодіжний центр при виконанні послуг використовує ціни і тарифи, 

передбачені і затверджені в установленому порядку прейскурантами, а при 

відсутності таких цін і тарифів – договірні ціни. 

5.9. Працівники Молодіжного центру у встановленому порядку несуть 

матеріальну відповідальність за майно, устаткування та інвентар згідно 

договорів про повну матеріальну відповідальність. 

5.10. Збитки, завдані Молодіжному центру внаслідок порушення 

майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства України. 

5.11. Молодіжний центр через власний веб-ресурс або офіційний сайт 

Корюківської міської ради оприлюднює інформацію про майно, кошти та 

напрями їх використання не менш як один раз на рік. 

5.12. Забороняється розподіл отриманих Молодіжним центром прибутків 

або їх частини серед засновників, членів Молодіжного центру, працівників 

(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

 

VI. Припинення діяльності 

6.1.  Припинення діяльності Молодіжного центру здійснюється: 

6.1.1. За рішенням Власника; 

6.1.2. За рішенням суду.  

6.2. У разі припинення Молодіжного центру (у результаті ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть 

перерозподілятись між членами Молодіжного центру, і повинні бути передані 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховані до доходу міського бюджету, якщо інше не передбачено законом. 

6.3. Припинення Молодіжного центру здійснюється призначеною 

Власником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності 

Молодіжного центру за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною 

цим органом.  



6.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню справами Молодіжного центру.  

6.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Молодіжного центру, 

виявляє її кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати 

боргів Молодіжного центру третім особам, складає ліквідаційний баланс та 

подає його на затвердження Власнику або органу, що призначив ліквідаційну 

комісію. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17  грудня 2019 року                     м. Корюківка                               № 21-31/VIІ 

 

Про внесення змін до Статуту  

КП «Корюківкаводоканал» 

 
 

Розглянувши клопотання комунального підприємства 
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 02 грудня 2019 року               

№ 250, з метою забезпечення належного рівня діяльності комунального 

підприємства, 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 Статуту комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та затвердити його в новій 

редакції (додається). 
  

2. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.) здійснити державну 

реєстрацію змін до Статуту підприємства відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 
 

 

3. 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 тридцять першої  сесії  

Корюківської міської ради 
сьомого скликання  

                                                                                 17 грудня  2019 року  

«Про внесення змін до Статуту  

КП «Корюківкаводоканал» 
            № 21-31/VIІ 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

           СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ»  
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

( НОВА РЕДАКЦІЯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2019 рік 

1. Загальні положення 



 

1.1. Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»  Корюківської 

міської ради створене рішенням шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 2008 року «Про створення міського комунального 

підприємства» (далі Підприємство). 
1.2. Засновником підприємства є Корюківська міська рада (надалі – Рада). 

1.3. Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» та його майно є 

міською комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади. 

1.4. Найменування підприємства: Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 

1.4.1. Скорочена назва: КП «Корюківкаводоканал». 

1.5. Юридична адреса: Україна, Чернігівська область, 15300, місто 
Корюківка, провулок Вокзальний, 9. 

 

2. Мета і предмет діяльності підприємства 

 

2.1. Підприємство створено з метою реалізації державної політики в сфері 

надання житлово – комунальних послуг, здійснення виробничої, комерційної, 
інвестиційної та іншої господарської діяльності з метою насичення споживчого 

ринку роботами, товарами та послугами. 

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

2.2.1. Забезпечення розвитку комунального господарства з метою 
найбільш повного задоволення потреб населення і народного господарства у 

всіх видах комунальних послуг; 

2.2.2. Організація водопостачання та водовідведення за договорами з 
замовниками та за рішенням органів самоврядування; 

2.2.3. Надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 

води за договорами з домовласниками та за рішенням органів самоврядування; 

2.2.4. Організація колективних робіт, збір, очищення та розподілення 
води; 

2.2.5. Будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, 

теплових і каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших 
комунікаційних ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та 

теслярські роботи, малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання 

стін, виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; 

2.2.6. Ремонт та сервісне  обслуговування транспортних засобів; 
2.2.7. Здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг 

загального користування, автостоянок, іншої технічної площі; 

2.2.8. Виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо – 
технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних 

матеріалів; 

2.2.9. Постачання сільгоспвиробникам та іншим споживачам 

нафтопродуктів, запчастин, енергоносіїв, сировини, виробничого та 
торгівельного обладнання, сільгосптехніки, добрив та засобів захисту рослин; 



2.2.10. Оптова, роздрібна, в тому числі агентська, комісійна, 

консигнаційна та виїзна  торгівля товарами та виробами вітчизняних та 

іноземних виробників; 
2.2.11. Організація громадського харчування та відпочинку, відкриття 

кафе, барів, клубів та інших закладів; 

2.2.12. Закупівля сільгосппродукції і продуктів її переробки  у населення 

та інших виробників, прийом склотари; 
2.2.13. Обслуговування мереж вуличного освітлення; 

2.2.14. Здійснення транспортних послуг по перевезенню вантажів і 

пасажирів в Україні та за її межами, надання складських та експедиційних 
послуг; 

2.2.15. Організація та проведення виставок – продажу, торгів, ярмарок, 

аукціонів, інших торгівельних заходів; 

2.2.16. Здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької 
діяльності; 

2.2.17. Торгівля транспортними засобами, агрегатами та запчастинами в 

порядку, передбаченому законодавством з правом видачі довідки – рахунку; 
2.2.18. Здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних 

та фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи; 

2.2.19. Здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних 

послуг при будівництві  різних об’єктів, виробництво будматеріалів та 
конструкцій. 

          2.2.20. Утримання доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період( послуги 

по прибиранню снігу, льоду, посипання піщано-сольовою сумішшю); 
          2.2.21. Утримання доріг в належному санітарно-технічному стані  

(послуги з миття вулиць водою). 

2.2.22 . Здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів 

роботи, ведення статистичної звітності і надання її відповідним органам. 
       2.2.23. Забезпечення виконання виробничих, фінансових планів, 

збереження власних коштів, отримання прибутку, своєчасні розрахунки із 

працівниками, податковими органами, пенсійним фондом та іншими 
підприємствами та організаціями. 

    2.2.24. Визначення основних напрямків розвитку технічної бази, 

впровадження нової техніки і технологій. Забезпечення підприємства 

матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих 
завдань. 

       2.2.25. Проведення заходів по добору досвідчених інженерно – технічних 

працівників, забезпечення виробництва постійними кваліфікованими кадрами, 

підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників. 
2.2.26. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх 

житлових, культурно – побутових та виробничих умов. 

2.2.27. Забезпечення додержання трудового законодавства, зобов’язань по 
колективному договору, правил по техніці безпеки і охороні праці. 

2.2.28. Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму, 

дорожньо – транспортних пригод, пожеж на виробничих об’єктах і 



захворювання працівників, розроблення профілактичних заходів та організація 

їх виконання. 

2.2.29. Надання інших індивідуальних послуг. 
2.3. Види діяльності, що регулюються державою Підприємство здійснює 

після отримання відповідного дозволу (ліцензії). 

 2.4. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види 

діяльності, які не заборонені законодавством, в тому числі ті, які не заборонені і 
вимагають отримання спеціальних дозволів (ліцензій). 
 

3. Юридичний статус Підприємства 

 

3.1. Підприємство належить до міської комунальної власності, власником 
Підприємства є Корюківська міська рада (надалі – Власник). 

3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним 

господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 
3.3. Підприємство здійснює свою діяльність керуючись Конституцією та 

законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
рішеннями власника та цим Статутом, який затверджується Корюківською 

міською радою. 

3.4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить 
антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь – яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою Власника або уповноваженого ним органу. 

3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, 
валютний та інші рахунки в установах банку та ДКС України, печатку, штамп, 

може мати логотип, товарний знак, який реєструється відповідно до чинного 

законодавства. 
3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника. 

3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати 
майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем в суді. 

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах 
термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.  

3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і 

відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства 
 

 

 

 



4. Майно Підприємства 

 

      4.1 Статутний  капітал підприємства становить  13 976 302,0 гривень 
(тринадцять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч триста дві  гривні           

00 коп.) та складається  із  цілісного майнового комплексу, системи мереж  

водопостачання та водовідведення населених пунктів Корюківської міської 

ради і грошових коштів (обігові кошти). Статутний капітал направляється для 
здійснення діяльності підприємства та для забезпечення його функціонування. 

     4.1.1. Майно Підприємства складається із основних засобів оборотних 

коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному 
балансі Підприємства. 

4.2. Майно Підприємства є міською комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади і передається йому на правах 

господарського відання з правом вчиняти щодо нього будь – які дії, що не 
суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

     4.3. Джерелом формування майна Підприємства є: 

4.3.1. Майно, передане йому Власником; 
4.3.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів 

фінансово – господарської діяльності; 

4.3.3. Доходи від цінних паперів; 

4.3.4. Кредити банку та інших кредиторів; 
4.3.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

4.3.6. Придбане майно інших підприємств, організацій; 

4.3.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством 
      4.4. Відчуження основних засобів, що є комунальною власністю міської 

ради і закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника.     

      4.5. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським 
об’єднанням нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які 

йому належать виходячи з господарської необхідності, а також списувати їх з 

балансу за погодженням з міською радою. 
     4.6. Підприємство  володіє, користується землею і іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.  

     4.7. Збитки, завдані підприємству,  в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами 
відшкодовуються Підприємству за рішенням  суду або арбітражного суду.  

 
5. Права та обов’язки Підприємства 

 

       5.1. Права Підприємства: 
5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 

напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг 
та економічної ситуації; 



5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до 

умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України, – за фіксованими державними цінами і тарифами; 
5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника. 

5.2. Обов’язки підприємства: 

5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 
основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному 
забезпеченні Підприємства; 

5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб; 

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 
дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як  по 
результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства, 

забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде 

статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством. 

5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та 
статистичної звітності. 

 
6. Управління Підприємством  

і самоврядування трудового колективу 

 

6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником та 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради,  

начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською 
діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства. 

6.2. До компетенції Власника Підприємства або уповноваженого органу 

відповідно до їх власних повноважень  належать:  

6.2.1. Прийняття рішень про створення, ліквідацію та реорганізацію 
(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства. 

6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та 

контроль за його дотриманням; 
6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік;  



6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, 

концернах та інших об’єднаннях; 

6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до 
основних фондів Підприємства; 

6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів; 

6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій робіт, які 
виконуються за бюджетні кошти та тарифів Підприємства. 

6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розкладу 

Підприємства. 
6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління 

Підприємством, які передбачені чинним законодавством. 

 6.3. Безпосереднє управління підприємством здійснює Начальник. 

Призначення керівника здійснюється міським головою шляхом укладення з ним 
строкового трудового договору ( контракту). 

 6.3.1.На випадок відсутності керівника підприємства (перебування на 

лікарняному, у довгостроковому відрядженні, відпустці, тощо) управління 
підприємством здійснює заступник начальника або головний інженер за 

наявності наказу про покладення на одного із них обов’язків начальника.  

 6.3.2. Начальник  може бути звільнений з посади достроково на 

підставах, передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом 
відповідно до закону. 

6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством, 

Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 
за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника. 

6.5. Начальник Підприємства: 

6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним 

органу; 
6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників; 

6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства; 

6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 
6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 

6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї 
компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;  

6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх 

виконання;  

6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 
розрахунковий та інші рахунки; 

6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових 

планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення 
фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій; 



          6.5.10. Затверджує форми і системи оплати праці , встановлює 

працівникам розміри премій , винагород, надбавок і доплат відповідно до 

чинного законодавства та на умовах , передбачених колективним договором. 
          6.5.11. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін; 

6.5.12. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження 
майна, закріпленого за Підприємством. 

6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються через 

його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись 
Начальник Підприємства. 

6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси 

трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.  

6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією 
визначаються колективним договором. 

6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника  

надається Начальнику Підприємства. 
 

7. Господарська  та соціальна діяльність Підприємства 

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 

7.2. Чистий прибуток  Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні 

фонди, залишається у повному його розпорядженні. 

7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органу може бути 
встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає 

зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих 

платежів. 
7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: 

7.3.1. Фонд розвитку виробництва. 

7.3.2. Фонд споживання. 
7.3.3. Резервний фонд. 

7.3.4. Інші фонди. 

7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним 
законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – 

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається 

кошторисом. 
7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 

законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 



частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також  

дотації міського бюджету. 

7.5.1. Мінімальна заробітна плата  не може бути нижче встановленого 
законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати 

праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються 

контрактом. 

7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 
(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів 

трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, 

включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації та 
субвенції з державних та місцевих бюджетів. 

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 
7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, 
життя та здоров’я, гарантії обов’язкового  медичного страхування членів 

трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного  договору.  

7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з 

чинним законодавством України. 
 

 

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства 
 

 
8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання, 

виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника, суду або 

господарського суду . 

8.2. Підприємство ліквідується у випадках: 
8.2.1. За рішенням Власника; 

8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом; 

8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства 
за невиконання  умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням 

строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності. 

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом. 
8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій 

кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом, 

який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про 
ліквідацію. 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника або 
уповноваженого ним органу. 



8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за місцем 

знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства, порядок і 

строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія 
зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості 

підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про 

ліквідацію Підприємства. 

8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються 
погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені 

ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з 

дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не по 
дадуть позовів до суду про задоволення вимог. 

8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При 

цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою, 

установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного 
середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством. 

8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого 

для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після 
задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, 

заявлених у встановлений строк. 

8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 

розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд 
Власником підприємства. 

8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства  працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
трудового законодавства України. 

 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 
 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                № 22-31/VІI 

 

Про відміну деяких 

рішень Корюківської міської ради 

  

Розглянувши заяву Андрієнка Олексія Борисовича 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. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

1.Відмінити п. 2 рішення шостої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 30.06.2016 р. «Про дозвіл на виготовлення документації із 

землеустрою» у частині надання дозволу Андрієнку Олексію Борисовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі 

її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Свободи, м. Корюківка у 

зв’язку з поданою заявою. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                         м. Корюківка                                № 23-31/VІI 

 

Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради 

 

 Розглянувши звернення громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 р. № 12-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Сидориній Катерині Тарасівні в частині кадастрового номера 

земельної ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1187», замість 

«кадастровий номер 7422483500:07:000:1185» в зв’язку з поданою заявою. 

 

2. Виключити з п. 1 рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 29.08.2019 року № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» у частині надання дозволу 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.) площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Свободи, 

37, м. Корюківка Єрмоленку Валентину Олександровичу та додати до п. 2 

рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

29.08.2019 року № 17-26/VII «Про дозвіл на виготовлення документації із 



землеустрою» у частині надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.) площею орієнтовно 

0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Свободи, 37, м. Корюківка Єрмоленку 

Валентину Олександровичу у зв’язку з поданою заявою. 

 

3. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 р. № 12-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Нечаєву Євгену Олексійовичу в частині кадастрового номера 

земельної ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:2061», замість 

«кадастровий номер 7422482000:06:001:0078» в зв’язку з поданою заявою. 

Вважати таким, що п. 9 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 р. № 9-25/VII «Про внесення 

змін до деяких рішень міської ради» втратив чинність. 

 

4. Внести зміни до п. 3 рішення двадцять другої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 28.02.2019 р. № 23-22/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Кугуку Олександру Васильовичу в частині кадастрового номера 

земельної ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:1954», замість 

«кадастровий номер 7422489200:07:000:1934» в зв’язку з поданою заявою. 

 

5. Внести зміни до п. 3 рішення двадцять другої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 28.02.2019 р. № 23-22/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою», яка відводиться безоплатно у 

власність Пінченко Валентині Василівні в частині кадастрового номера 

земельної ділянки, виклавши його в новій редакції, а саме: 

«кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:1954», замість 

«кадастровий номер 7422489200:07:000:1934» в зв’язку з поданою заявою. 

 

6. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Оселедцю Володимиру Олексійовичу 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: № 232 рілля, № 171 сіножаті, № 354 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 44 пасовище», замість «№ 354 пасовище» в зв’язку з поданою заявою. 

 

7. Внести зміни до п. 9 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Смаглюку В’ячеславу Борисовичу 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: № 328 рілля, № 178 сіножаті, № 332 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 129 пасовище», замість «№ 332 пасовище» в зв’язку з поданою 

заявою. 

 

8. Внести зміни до п. 3 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Ніколаєнко Людмилі 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  

«ім. Дімітрова», а саме: № 231 рілля, № 174 сіножаті, № 333 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 126 пасовище», замість «№ 333 пасовище» в зв’язку з поданою 

заявою. 

 

9. Внести зміни до п. 15 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Лосю Анатолію Олексійовичу 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: № 346 рілля, № 231 сіножаті, № 160 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 6 сіножаті», замість «№ 231 сіножаті» в зв’язку з поданою заявою. 

 

10. Внести зміни до п. 8 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу 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: № 224 рілля, № 173 сіножаті, № 339 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 117 пасовище», замість «№ 339 пасовище» в зв’язку з поданою 

заявою. 

 

11. Внести зміни до п. 6 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Білому Олегу 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                            

«ім. Дімітрова», а саме: № 222 рілля, № 169 сіножаті, № 341 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 48 пасовище», замість «№ 341 пасовище» в зв’язку з поданою заявою. 

 

12. Внести зміни до п. 5 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Запорожець Валентині Миколаївні 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: № 221 рілля, № 167 сіножаті, № 342 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 4 сіножаті, № 46 пасовища», замість «№ 167 сіножаті, № 342 

пасовища» в зв’язку з поданою заявою. 

 

13. Внести зміни до п. 18 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Солохненко Катерині 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     

«ім. Дімітрова», а саме: № 247 рілля, № 259 сіножаті, № 17 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 236 рілля, № 3 сіножаті», замість «№ 247 рілля, № 259 сіножаті» в 

зв’язку з поданою заявою. 

 

14. Внести зміни до п. 10 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Кравченко Любові 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                          

«ім. Дімітрова», а саме: № 220 рілля, № 172 сіножаті, № 343 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 45 пасовище», замість «№ 343 пасовища» в зв’язку з поданою заявою. 

 

15. Внести зміни до п. 7 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Білому Петру 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                            

«ім. Дімітрова», а саме: № 223 рілля, № 170 сіножаті, № 340 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 108 пасовище», замість «№ 340 пасовища» в зв’язку з поданою 

заявою. 

 

16. Внести зміни до п. 1 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Поді Валентині Костянтинівні 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: № 218 рілля, № 176 сіножаті, № 335 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

 

«№ 128 пасовище», замість «№ 335 пасовища» в зв’язку з поданою 

заявою. 

 

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 
 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                  № 24-31/VІI 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

  

 Розглянувши звернення ТОВ «ВАНЕСА», ТОВ «Забарівське» та фізичної 

особи – підприємця Матвієнка Дмитра Сергійовича 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 ТОВ «ВАНЕСА» договір оренди землі від 15.11.2018 року 

на земельну ділянку загальною площею 0,6110 га, яка розташована по                          

вул. Дудка, 17-а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:000:0161, та використовується для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, терміном на 3 (три) роки та на тих 

самих умовах.  

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти додаткову 

угоду до договору оренди землі від 15.11.2018 року з ТОВ «ВАНЕСА». 

 



2. 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: 

 0,5424 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 89), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:036:0590; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. 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: 

 0,7612 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 47), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:037:0632; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

3.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. 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: 

 0,4972 га – пасовища (не витребувана земельна частка (пай) № 125), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:012:0232; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині 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 08.11.2010 року у зв’язку з витребуванням 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 4,0470 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 327), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0241; 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. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 08.11.2010 року у зв’язку з витребуванням 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 3,1269 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 328), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0242; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

6.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 10.12.2014 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 1,9370 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 9), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1156; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

7.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

8. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 10.12.2014 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

 2,4704 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 88), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1164; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

8.1.ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

9. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 



 2,8352 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 294), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0001; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

9.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

10. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,8351 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 293), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0002; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

10.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

11. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,8352 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 292), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0003; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

11.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

12. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,8352 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 291), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0004; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

12.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 



13. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,8351 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 290), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0005; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

13.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

14. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,8352 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 295), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0006; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

14.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

15. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,7499 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 296), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0007; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

15.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

16. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,6883 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 297), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0008; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 



16.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

17. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,6812 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 298), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0009; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

17.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

18. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,6996 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 299), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:049:0010; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

18.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

19. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 1,8563 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 284), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:050:0001; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

19.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

20. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 



 2,3008 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 283), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:050:0002; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

20.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

21. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,2644 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 282), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:050:0003; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

21.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

22. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,8352 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 289), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:050:0007; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

22.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

23. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,8352 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 288), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:050:0008; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

23.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 



24. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,8269 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 287), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:050:0009; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

24.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

25. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,7612 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 286), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:050:0010; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

25.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

26. Припинити дію договору оренди землі від 04.08.2016 року, укладеного 

між Корюківською районною державною адміністрацією та фізичною особою – 

підприємцем Матвієнком Дмитром Сергійовичем у зв’язку з поданою заявою, а 

саме: 

 2,5715 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 285), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:07:050:0011; яка знаходиться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

26.1.Фізичній особі – підприємцю Матвієнку Дмитру Сергійовичу  

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

27. 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 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                         м. Корюківка                               № 25-31/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 житлового будинку, господарських 

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

- Тихоновському Дмитру Михайловичу та Щербаковій Інні Євгеніївні 

площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 17,                         

м. Корюківка. 

- Веретенник Марині Миколаївні, Веретеннику Дмитру Миколайовичу та 

Веретенник Ніні Петрівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Корнієвського, 19, м. Корюківка. 

- Ковтун Любові Олександрівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. 8-го Березня, 117, м. Корюківка. 

- Масюк Валентині Олексіївні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Дружби, 4, м. Корюківка. 

- Філіпову Василю Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Чернігівська, 60, м. Корюківка. 

- Скатєловій Оксані Володимирівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: пров. Корнієвського, 39, м. Корюківка. 



- Алексієнко Зінаїді Антонівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Малинова, 18, м. Корюківка. 

- Ткаченко Ніні Яківні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: пров. Перемоги, І-й, 18, м. Корюківка. 

 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, (КВЦПЗ 11.02.): 

- ТОВ «КОРФАД» площею 2,1499 га, яка розташована за адресою:                   

вул. Індустріальна, 20, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:0217. 

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

-Парфененко Аллі Іванівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Польова, 20, м. Корюківка. 

-Нестеренку Миколі Павловичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, 63, с. Воловики. 

- Костинюку Івану Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Садова, 43, с. Хотіївка. 

-Каймовій Валентині Олександрівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Пушкіна, 23, с. Сядрине. 

-Кун Надії Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. 8-го Березня, 57-А, м. Корюківка. 

-Купрієнку Андрію Валентиновичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 32, с. Рейментарівка. 

- Сухомлин Євгенії Олександрівні та Сухомлину Івану Івановичу площею 

орієнтовно 0,15 га, яка розташована за адресою: вул. Орловського, 43,                              

с. Наумівка. 

-Зеленому Миколі Єгоровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 14, с. Рейментарівка. 

-Ковальчуку Федору Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 23, с. Рейментарівка. 

-Воловик Людмилі Вікторівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Вокзальна, 78, с. Воловики. 

-Фединяк Валентині Григорівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 46, с. Сядрине. 

-Апанасковичу Юрію Григоровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, 81, с. Воловики. 

-Коробку Володимиру Григоровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 20, с. Рейментарівка. 



-Туніку Миколі Васильовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Туніка, 29, с. Рейментарівка. 

-Романенко Людмилі Єгорівні площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Туніка, 59, с. Рейментарівка. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

-Андрієнку Олексію Борисовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

-Олійник Богдані Григорівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12 Г, м. Корюківка. 

-Хоменку Юрію Анатолійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12 А, м. Корюківка. 

-Алексійчик Тамарі Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

-Бондаренко Катерині Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

-Гончару Олександру Васильовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

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

-Олійнику Сильвестру Григоровичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12 Г, м. Корюківка. 

-Олійнику Тимофію Григоровичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 14 Г, м. Корюківка. 

-Олійнику Григорію Калістратовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 12 Д, м. Корюківка. 

-Лящук Світлані Іванівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 14 В, м. Корюківка. 

-Долбіній Людмилі Михайлівні площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16 А, м. Корюківка. 

-Олійник Аліні Григорівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка. 

-Курінному Руслану Сергійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка. 

-Туревському Андрію Олексійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка. 

-Барсуку Павлу Володимировичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 10 Б, м. Корюківка. 

 

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

-Ричкаль Таїсії Петрівні площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Сахутівка. 

-Нестеренку Миколі Павловичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 



-Бороліс Валентині Олександрівні площею орієнтовно 0,85 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Метлі Миколі Івановичу площею орієнтовно 0,90 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

-Петрінко Наталії Іванівні площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

-Корінь Людмилі Іванівні площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

-Мажарі Олексію Володимировичу площею орієнтовно 1,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Шкеді Марії Семенівні площею орієнтовно 0,15 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

-Кожановській Ганні Андріївні площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Сухомлину Івану Івановичу площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

-Сенько Ніні Степанівні площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

-Солодкій Наталії Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Буда. 

-Суярко Світлані Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Буда. 

-Ковальчуку Валерію Олексійовичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Купрієнку Андрію Валентиновичу площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Ковальчуку Федору Івановичу площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Зеленому Миколі Єгоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Андрущенку Юрію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Прокопчук Світлані Вікторівні площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

-Іванченко Валентині Романівні площею орієнтовно 0,35 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

-Каймовій Валентині Олександрівні площею орієнтовно 0,12 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

-Каймову Володимиру Вікторовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

-Шемету Максиму Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Тельне. 

-Шемет Лілії Борисівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Тельне. 



-Білому Максиму Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Тельне. 

-Білій Альоні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Тельне. 

-Костинюку Івану Івановичу площею орієнтовно 0,70 га, яка розташована 

за адресою: с. Хотіївка. 

-Селівановій Зої Федорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Хотіївка. 

-Селіванову Володимиру Івановичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Хотіївка. 

-Андрущенку Сергію Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Апанаскович Валентині Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Заріцькому Михайлу Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Невжинському Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Погребній Ганні Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Воловики. 

-Апанасковичу Юрію Григоровичу площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Кондратовій Ларисі Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Самсонівка. 

-Крисковець Надії Миколаївні площею орієнтовно 0,15 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Мойсієнко Ользі Віталіївні площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

-Ісаченко Олександрі Сергіївні площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Драганюк Марії Михайлівні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована 

за адресою: с. Сядрине. 

-Малиш Анастасії Анатоліївні площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

-Романенку Віталію Васильовичу площею орієнтовно 0,21 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

-Рудій Надії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Кирилівка. 

-Туніку Миколі Васильовичу  площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Штирхуну Юрію Павловичу  площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Кирилівка. 

-Тищенко Катерині Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Кирилівка. 



-Метлі Михайлу Івановичу площею орієнтовно 0,70 га, яка розташована 

за адресою: с. Наумівка. 

-Метлі Люсі Анатоліївні площею орієнтовно 0,32 га, яка розташована за 

адресою: с. Наумівка. 

-Демченку Андрію Валерійовичу площею орієнтовно 0,35 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Баглай Світлані Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Воловики. 

-Савості Софії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Воловики. 

-Чабану Олексію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Штирхуну Павлу Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Кирилівка. 

-Лашко Надії Миколаївні площею орієнтовно 0,60 га, яка розташована за 

адресою: с. Сядрине. 

-Карпенко Лідії Миколаївні площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована 

за адресою: с. Тельне. 

-Анопченку Валентину Петровичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Коробку Володимиру Григоровичу площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: с. Рейментарівка. 

-Мазку Михайлу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Турівка. 

-Мазку Юрію Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Турівка. 

-Мазко Наталії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Турівка. 

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.): 

-Давиденко Галині Федорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1497. 

-Давиденку Леоніду Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1497. 

-Тузу Сергію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1497. 



-Бахиру Василю Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0848. 

-Ортяшову Павлу Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1479. 

-Абакумець Мирославі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1928. 

-Резнику Тарасу Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1928. 

-Резник Олені Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1928. 

-Стецко Надії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Стецьку Андрію Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Стецьку Сергію Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Стецку Михайлу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Пивовар Оксані Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Пивовару Євгенію Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 



-Пивовар Вірі Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Пивовару Сергію Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Гончар Нелі Дмитрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Гончару Максиму Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Гончару Олександру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Сергійчуку Анатолію Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Сергійчук Оксані Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Сергійчуку Вадиму Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Петренку Олександру Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Полубень Тетяні Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Терещенко Світлані Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 



-Селюку Михайлу Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Хоменку Юрію Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Андрієнко Ганні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Андрієнко Наталії Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1220. 

-Олійнику Даниїлу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:07:000:1928. 

-Зборщик Любові Петрівні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1267. 

-Аухіміку Олександру Павловича площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1190. 

-Бессоновій Тетяні Ігорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1196. 

-Кияшко Ользі Петрівні площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1269. 

-Берестяній Ганні Василівні площею орієнтовно 0,50 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1216. 

-Поді Вячеславу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1203. 



-Фединяк Катерині Павлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1228. 

-Фединяку Сергію Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1228. 

-Фединяк Марії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1228. 

-Кміну Володимиру Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

-Кміну Дмитру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

-Жудику Юрію Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

-Кмін  Ірині Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

-Жудик Юлії Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

-Кміну Павлу Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3046. 

-Мазко Вікторії Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3004. 

-Мазко Людмилі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3004. 



-Крисковцю Василю Михайловичу  площею орієнтовно 0,30 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3050. 

-Крисковцю Ігорю Васильовичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3053. 

-Грищенко Пелагеї Олександрівна площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту). 

-Дербі Світлані Миколаївні площею орієнтовно 1,60 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту). 

-Терещенку Михайлу Івановичу площею орієнтовно 1,20 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту). 

-Білодіду Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 0,40 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3051. 

- Метлі Наталії Іванівні площею орієнтовно 0,67 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:001:3051. 

-Таран Аллі Федорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3062. 

-Ісаченку Євгенію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3052. 

-Іваненку Богдану Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3052. 

-Ісаченко Катерині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3052. 

-Ісаченку Олександру Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3052. 



-Броско Людмилі Михайлівні площею орієнтовно 0,80 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0150. 

-Станіславській Надії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Занкідаровій Марині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Титенко Валентині Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Станіславському Максиму Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Станіславській Галині Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Станіславській Анні Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Михайленко Ніні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Клименко Ганні Самійлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Занкідаровій Ользі Зіновіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Матвієнку Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 



-Матвієнку Тимуру Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Матвієнко Алісі Дмитрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Матвієнко Наталії Борисівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Матвієнко Кристині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Матвієнку Сергію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Станіславській Анастасії Максимівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422481500:07:000:1015. 

-Карпинському Володимиру Кіндратовичу площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422483500:07:000:1184. 

-Ручку Ростиславу Олеговичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489200:06:000:0111. 

-Милейко Марії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0841. 

 

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

відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 

надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 

встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 

землеустрою.  

 

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

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 



документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 

рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування. 

 

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

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17грудня 2019 року                      м. Корюківка                                № 26-31/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 Бублик Олені Миколаївні та Підтеребі Тамарі Іванівні 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. Чкалова», а саме:  

№ 14/340 рілля, № 30/340 сіножаті, № 35/340 пасовища. 

 



2.Дати дозвіл Кіктєву Олександру Олександровичу 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:  

№ 190 рілля, № 210 сіножаті, № 236 пасовища. 

 

3.Дати дозвіл Давидову Леоніду Олександровичу 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:  

№ 56 рілля, № 32 сіножаті, № 32 пасовища; 

№ 29 рілля, № 28 сіножаті, № 28 пасовища; 

№ 57 рілля, № 33 сіножаті, № 33 пасовища. 

 

4.Дати дозвіл Корню Василю Васильовичу 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. Чкалова», а саме:   

№ 13/388 рілля, № 31/388 сіножаті, № 35/388 пасовища. 

 

5.Дати дозвіл Горській Вірі Григорівні 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. Шевченко, а саме:   

№ 3 рілля, № 226 кормові угіддя. 

 

 

6.Дати дозвіл Тетяненко Миколі Петровичу 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. Чкалова», а саме:   

№ 45/924 рілля, № 49/924 сіножаті, № 39/924 пасовища. 

 

7.Дати дозвіл Бистревській Наталії 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                                 

«ім. Чкалова», а саме: 

№ 48/1010 рілля, № 52/1010 сіножаті, № 39/1010 пасовища; 

№ 48/1011 рілля, № 52/1011 сіножаті, № 39/1011 пасовища. 

 

8.Дати дозвіл Поповському Василю Григоровичу 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:   

№ 170 рілля,  № 221 сіножаті, № 283 пасовища. 

 

9.Дати дозвіл Олійнику Олександру 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                                 

«ім. Дімітрова», а саме:   

№ 287 рілля, № 183 сіножаті, № 241 пасовища. 

 

10.Дати дозвіл Метлі Віктору Михайловичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                                 

«ім. Чкалова», а саме:   

№ 23/834 рілля, № 42/834 сіножаті, № 39/834 пасовища. 

 

11.Дати дозвіл Надточію Володимиру Тимофійовичу 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. Чкалова», а саме: 

№ 24/828 рілля, № 42/828 сіножаті, № 39/828 пасовища; 

№ 24/829 рілля, № 42/829 сіножаті, № 39/829 пасовища. 

 

12.Дати дозвіл Олійнику Віктору Павловичу 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. Коцюбинського», а саме:  

 № 10/471 рілля, № 6/379 кормові угіддя; 

 № 10/470 рілля, № 6/377 кормові угіддя. 

 

13.Дати дозвіл Усік Наталії 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. Коцюбинського», а саме:  

 № 10/474 рілля, № 6/371 кормові угіддя. 

 

14.Дати дозвіл Демченку Дмитру Григоровичу 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 10/455 рілля, № 6/363 кормові угіддя; 

№ 10/466 рілля, № 6/368 кормові угіддя. 

 

15.Дати дозвіл Савченку Борису Григоровичу 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 10/468 рілля, № 6/374 кормові угіддя; 

№ 10/469 рілля, № 6/376 кормові угіддя. 

 



16.Дати дозвіл Данченко Лідії 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                                 

«ім. Коцюбинського», а саме:  

№ 10/467 рілля, № 6/369 кормові угіддя. 

 

17.Дати дозвіл Балуті Людмилі 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 10/473 рілля, № 6/373 кормові угіддя. 

 

18.Дати дозвіл Туніку Володимиру Петровичу 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 10/475 рілля, № 6/370 кормові угіддя. 

 

19.Дати дозвіл  Кохась Валентині Іванівні 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 10/472 рілля, № 6/38 кормові угіддя. 

 

20.Дати дозвіл Науменко Надії Григорівні 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. Чкалова», а саме:  

№ 49/1065 рілля, № 52/1065 сіножаті, № 41/1065 пасовища. 
 



21.Дати дозвіл Шутько Ірині Петрівні 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. Горького», а саме:  

№ 127 рілля, № 297 сіножаті, № 113 пасовища. 

 

 

22.Дати дозвіл Милейку В’ячеславу Віталійовичу 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. Горького», а саме:  

№ 44 рілля, № 162 сіножаті, № 207 пасовища. 

 

23.Дати дозвіл Тарапон Тамарі 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 10/456 рілля, № 6/347 кормові угіддя; 

№ 9/433 рілля, № 5/31 кормові угіддя. 

 

24.Дати дозвіл Заєць Парасковії Захарівні 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 9/434 рілля, № 5/32 кормові угіддя. 

 

25.Дати дозвіл Олійник Любові 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                                 

«ім. Коцюбинського», а саме:  



№ 1/11 рілля, № 5/85 кормові угіддя; 

№ 8/418 рілля, № 5/23 кормові угіддя. 

 

26.Дати дозвіл Симоненку Сергію Васильовичу 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 9/431 рілля, № 5/29 кормові угіддя; 

№ 9/432 рілля, № 5/30 кормові угіддя. 

 

27.Дати дозвіл Ковальчуку Геннадію 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 «Рассвет», а 

саме:  

№ 133 рілля, № 6 сіножаті, № 18 пасовища. 

 

28.Дати  дозвіл  Чеху Олександру Анатолійовичу та Чеху Олегу 

Анатолійовичу 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:  

№ 200 рілля, № 129 сіножаті, № 129 пасовища. 

 

29.Дати  дозвіл  Чеху Олександру Анатолійовичу та Чеху Олегу 

Анатолійовичу 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:  

№ 203 рілля, № 142 сіножаті, № 127 пасовища. 

 

30.Дати  дозвіл Балуті Людмилі Андріївні 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 5/244 рілля, № 5/18 кормові угіддя; 

№ 5/251 рілля, № 5/19 кормові угіддя. 

 

31.Дати  дозвіл  Стукало Оксані Володимирівні та Стукалу Павлу 

Юрійовичу 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 8/413 рілля, № 5/35 кормові угіддя. 

 

32.Дати  дозвіл Ніколаєнко Валентині Іванівні 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 5/250 рілля, № 5/20 кормові угіддя. 

 

33.Дати дозвіл Милейко Аллі Петрівні 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 5/249 рілля, № 5/22 кормові угіддя. 

 

34.Дати  дозвіл Милейко Андрію Леонідовичу 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 8/412 рілля, № 5/89 кормові угіддя. 

 

35.Дати дозвіл Щепоткиній Світлані Михайлівні та Резніковій Аллі 

Миколаївні 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. Коцюбинського», а саме:  

№ 60 рілля, № 125 кормові угіддя. 

 

36.Дати дозвіл ТОВ «ПГ «Бреч» 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 

48,0815 га згідно Додатку 1.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

37. 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. 

 

38. 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 тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 17.12.2019 №26-31/VII 
 

 

Перелік  

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

ТОВ «ПГ «Бреч» 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 Бреч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

№ ділянки Площа Кадастровий номер  

рілля  

294 2,8352 7422481500:07:049:0001 

293 2,8351 7422481500:07:049:0002 

292 2,8352 7422481500:07:049:0003 

291 2,8352 7422481500:07:049:0004 

290 2,8351 7422481500:07:049:0005 

295 2,8352 7422481500:07:049:0006 

296 2,7499 7422481500:07:049:0007 

297 2,6883 7422481500:07:049:0008 

298 2,6812 7422481500:07:049:0009 

299 2,6996 7422481500:07:049:0010 

284 1,8563 7422481500:07:050:0001 

283 2,3008 7422481500:07:050:0002 

282 2,2644 7422481500:07:050:0003 

289 2,8352 7422481500:07:050:0007 

288 2,8352 7422481500:07:050:0008 

287 2,8269 7422481500:07:050:0009 

286 2,7612 7422481500:07:050:0010 

285 2,5715 7422481500:07:050:0011 

Всього  48,0815  



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

 

17 грудня 2019 року                         м. Корюківка                               № 27-31/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення  технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами 
 

Розглянувши клопотання фізичної особи – підприємця Чепи Віталія 

Миколайовича 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, 22, 79-1, 122, 134 Земельного кодексу 

України, законами України «Про землеустрій», «Про Державний земельний 

кадастр», «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Чепі Віталію 

Миколайовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП ім. Гагаріна на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

1.2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Чепу Віталія Миколайовича 

укласти договір на виконання робіт по розробці документації із землеустрою. 

Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження сесії 

Корюківської міської ради. 

 



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

 

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 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                               № 28-31/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної  ділянки 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «КОРФАД» та додані матеріали, 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, 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 ТОВ «КОРФАД» на виготовлення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка розташована по  

пров. Вокзальний, 6 А в м. Корюківка, площею 0,7438 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 7422410100:01:001:1491. 

 

  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 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                       м. Корюківка                                   № 29-31/VІI 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної  ділянки  

 

Розглянувши клопотання 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. 

12, 79-1, 122, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про 

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

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки Мищенком Олександром Михайловичем для подальшого 

придбання її у власність по вул. Костюк Г., 20,  м. Корюківка, площею                  

0,1484 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0650, 

цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.). 

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

Мищенком Олександром Михайловичем про сплату авансового внеску за 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 1 

даного рішення.  

1.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки фізичній особі – підприємцю Мищенком Олександром 

Михайловичем для подальшого придбання її у власність по                                       

вул. Костюк Г., 18-а, м. Корюківка, площею 0,0267 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:04:000:1468, цільове призначення – для 



розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02.). 

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

фізичною особою – підприємцем Мищенком Олександром Михайловичем про 

сплату авансового внеску за виготовлення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки вказаної в п. 2 даного рішення.  

2.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки Грось Аліною Сергіївною для подальшого придбання її у 

власність по вул. Патріотів, 33, м. Корюківка, площею 0,0510 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1648, цільове призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.). 

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

Грось Аліною Сергіївною про сплату авансового внеску за виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 3 даного рішення.  

3.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

4.Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки на якій розташовані нежитлові будівлі, які належать АТ «Слов’янські 

шпалери - КФТП» згідно договору купівлі-продажу від 04.10.2019 року, для 

подальшого придбання її у власність по вул. Дудка, 66А, м. Корюківка, площею 

1,0128 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1339, 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, (КВЦПЗ 03.15.). 

4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» про сплату авансового внеску за 

виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 4 

даного рішення.  

4.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

5.Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «Ванеса» для подальшого придбання її у власність по 

вул. Дудка, 17-В, м. Корюківка, площею 0,1458 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:1054, цільове призначення – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02.). 

5.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «Ванеса» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 5 даного рішення.  



5.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

6.Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «Ванеса»  для подальшого придбання її у власність по 

вул. Дудка, 17-а, м. Корюківка, площею 0,6110 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:04:000:0161, цільове призначення – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.). 

6.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «Ванеса» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 6 даного рішення.  

6.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

7.Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «Ванеса»  для подальшого придбання її у власність по 

вул. Дудка, 17, м. Корюківка, площею 4,7732 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:0213, цільове призначення – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.). 

7.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «Ванеса» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 7 даного рішення.  

7.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

8.Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки ТОВ «Ванеса»  для подальшого придбання її у власність по 

вул. Дудка, 17-Б, м. Корюківка, площею 0,9055 га, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:003:0214, цільове призначення – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.). 

8.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

ТОВ «Ванеса» про сплату авансового внеску за виготовлення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п. 8 даного рішення.  

8.2. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 

 

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 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                         м. Корюківка                               № 30-31/VІI 

 

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

сільськогосподарського призначення  

комунальної власності із зміною її цільового призначення 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Цифрові рішення 3000» 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, 20, 93, 122, 123, 134, 207, 208 Земельного кодексу України, 
законами України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», 

«Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл ТОВ «Цифрові рішення 3000» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності із зміною її цільового призначення для 

подальшої передачі в оренду на строк дії спеціального дозволу, розташованої 
на території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села 

Самотуги) Корюківського району Чернігівської області.  

Площа земельної ділянки  становить 18,5846 га, кадастровий номер – 

7422488700:05:000:1204, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01). 

1.1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 



2. Надати дозвіл ТОВ «Цифрові рішення 3000» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності із зміною її цільового призначення для 
подальшої передачі в оренду на строк дії спеціального дозволу, розташованої 

на території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села 

Самотуги) Корюківського району Чернігівської області.  

Площа земельної ділянки  становить 7,2422 га, кадастровий номер – 
7422488700:05:000:1229, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01). 
2.1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 
3. Надати дозвіл ТОВ «Цифрові рішення 3000» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності із зміною її цільового призначення для 
подальшої передачі в оренду на строк дії спеціального дозволу, розташованої 

на території Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села 

Самотуги) Корюківського району Чернігівської області.  

Площа земельної ділянки  становить 3,491 га, кадастровий номер – 
7422488700:05:000:1189, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов’язані з користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01). 
3.1. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 
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 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                       м. Корюківка                                  № 31-31/VІI 

 

Про надання земельних  

ділянок в оренду (суборенду) 

 

 Розглянувши заяви ФОП Абинашного В’ячеслава Івановича, Ячунскієнє 

Діани Аркадіївни, ТОВ «Племінне господарство «Бреч» 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, Законом України «Про оренду землі», 

статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 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                     

фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу загальною 

площею 6,4628 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за рахунок земель не витребуваних земельних ділянок (паїв) на території 

Корюківської міської ради, за межами села Сахутівка, Корюківського району 

Чернігівської області.  

1.2. Передати фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу 

Івановичу в оренду земельні ділянки (не витребувані земельні частки (паї)) 

загальною площею 6,4628 га згідно Додатку 1 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва терміном на 10 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.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу загальною 

площею 10,6407 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за рахунок земель не витребуваних земельних ділянок (паїв) на території 

Корюківської міської ради, за межами села Домашлин, Корюківського району 

Чернігівської області.  

2.2. Передати фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу 

Івановичу в оренду земельні ділянки (не витребувані земельні частки (паї)) 

загальною площею 10,6407 га згідно Додатку 2 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва терміном на 10 років. 

2.3.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. 

 

3.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду загальною площею 0,9055 га для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) по                                     

вул. Шевченка, 61Б, с. Сахутівка, Корюківського району Чернігівської області.  

3.2. Передати Ячунскієнє Діані Аркадіївні в оренду земельну ділянку  

загальною площею 0,9055 га для ведення особистого селянського господарства 

терміном на 49 років.  

Кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:06:000:0119. 

3.3.Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою 

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

ділянки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» 

загальною площею 68,3530 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель не витребуваних земельних ділянок (паїв) на 

території Корюківської міської ради, за межами села Бреч, Корюківського 

району Чернігівської області.  

4.2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч» в оренду земельні ділянки (не витребувані земельні частки 

(паї)) загальною площею 68,3530 га згідно Додатку 3 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва терміном на 10 років. 

4.3.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. 

 

5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» 

загальною площею 15,4196 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель не витребуваних земельних ділянок (паїв) на 

території Корюківської міської ради, за межами села Гуринівка, Корюківського 

району Чернігівської області.  

5.2. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне 

господарство «Бреч» в оренду земельні ділянки (не витребувані земельні частки 

(паї)) загальною площею 15,4196 га згідно Додатку 4 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва терміном на 10 років. 

5.3.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. 

 

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 тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 17.12.2019 № 31-31/VII 
 

 

Перелік  

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

фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Сахутівка)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

рілля  

161 2,2125 7422489200:07:000:2062 

162 2,2026 7422489200:07:000:2063 

163 2,0477 7422489200:07:000:2064 

всього 6,4628га  



Додаток 2 

до рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 17.12.2019 № 31-31/VII 
 

 

Перелік  

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

фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Домашлин)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

рілля  

17/1002 1,3297 7422482500:04:000:0998 

17/1008 1,3300 7422482500:04:000:0202 

17/1006 1,3301 7422482500:04:000:1002 

17/1007 1,3302 7422482500:04:000:1003 

17/1005 1,3308 7422482500:04:000:1001 

17/1004 1,3293 7422482500:04:000:1000 

17/1003 1,3297 7422482500:04:000:0999 

17/1009 1,3309 7422482500:04:000:0203 

всього 10,6407 га  



Додаток 3 

до рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 17.12.2019 № 31-31/VII 
 

 

Перелік  

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Бреч)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 
 

 

 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

рілля  

211 1,8592 7422481500:07:000:0596 

212 2,2446 7422481500:07:000:0597 

213 2,7904 7422481500:07:000:0598 

214 2,7873 7422481500:07:000:0599 

215 2,7964 7422481500:07:000:0600 

216 2,5282 7422481500:07:000:0601 

217 2,3683 7422481500:07:000:0602 

218 2,5577 7422481500:07:000:0603 

219 2,7966 7422481500:07:000:0604 

251 2,8385 7422481500:07:000:0565 

252 2,8385 7422481500:07:000:0566 

253 2,8271 7422481500:07:000:0567 

220 2,7934 7422481500:07:000:0569 

221 2,7934 7422481500:07:000:0570 

222 2,5674 7422481500:07:000:0571 

223 2,1872 7422481500:07:000:0572 

224 2,1349 7422481500:07:000:0573 

225 2,0829 7422481500:07:000:0574 

226 2,0287 7422481500:07:000:0575 

227 1,9847 7422481500:07:000:0576 

228 1,9648 7422481500:07:000:0577 

229 1,9244 7422481500:07:000:0578 

230 1,8925 7422481500:07:000:0579 

231 1,8182 7422481500:07:000:0580 

232 1,8157 7422481500:07:000:0581 

243 2,3845 7422481500:07:000:0592 

244 2,3892 7422481500:07:000:0593 

270 2,2153 7422481500:07:000:0674 

274 2,1430 7422481500:07:000:0678 

всього 68,3530 га  

   



Додаток 4 

до рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 17.12.2019 № 31-31/VII 
 

 

Перелік  

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Гуринівка)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      С.ОЛІЙНИК 
 

 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

рілля  

201 1,8592 7422481500:07:044:0001 

202 2,2446 7422481500:07:044:0002 

203 2,7904 7422481500:07:044:0003 

204 2,7873 7422481500:07:044:0004 

205 2,7964 7422481500:07:044:0005 

206 2,5282 7422481500:07:044:0006 

208-1 2,3683 7422481500:07:044:0008 

всього 15,4196 га  



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                         м. Корюківка                                 № 32-31/VІI 

 

Про надання земельної ділянки  

у постійне користування 

  

 Розглянувши клопотання комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 12, 79, 79-1, 92, 

123 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,0160 га, 

яка передається у постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  

(КВЦПЗ 11.04), яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 66В, с. Наумівка.   

1.1.Передати комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради у постійне користування земельну ділянку площею 

0,0160 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури  (КВЦПЗ 11.04), яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 66В, с. Наумівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:002:0209. 

 

2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7173 га, 

яка передається у постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  

(КВЦПЗ 11.04), яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 134а, с. Наумівка.   



2.1.Передати комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради у постійне користування земельну ділянку площею 

0,7173 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури  (КВЦПЗ 11.04), яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 134а, с. Наумівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:002:0210. 

 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,2010 га, 

яка передається у постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  

(КВЦПЗ 11.04), яка розташована за адресою: вул. Садова, 46 В, с. Наумівка.   

3.1.Передати комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради у постійне користування земельну ділянку площею 

0,2010 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури  (КВЦПЗ 11.04), яка розташована 

за адресою: вул. Садова, 46 В, с. Наумівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0169. 

 

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1000 га, 

яка передається у постійне користування для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури  

(КВЦПЗ 11.04), яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 90 Б, с. Наумівка.   

4.1.Передати комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради у постійне користування земельну ділянку площею 

0,1000 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури  (КВЦПЗ 11.04), яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 90 Б, с. Наумівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:002:0208. 

  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 33-31/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), 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 0,2055 га, яка передається у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), що розташована за адресою: с. Наумівка,                         

вул. Лучка, 1а, Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий 

номер земельної ділянки 7422485500:01:001:0168. 

 

2.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 7,2087 га з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1223, яка перебуває у комунальній власності (землі запасу) 

на території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області, а саме на утворені в результаті поділу: 

- земельну ділянку комунальної власності площею 4,0000 га (землі запасу) з 

кадастровим номером: 7422488700:05:000:1312, яка знаходиться на території 

Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області; 



- земельну ділянку комунальної власності площею 3,2087 га (землі запасу) з 

кадастровим номером: 7422488700:05:000:1313, яка знаходиться на території 

Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

3.Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельні ділянки, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

  

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 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                               № 34-31/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) 

Клюю Василю Федоровичу за межами села Рейментарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

1.1. Передати Клюю Василю Федоровичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,9176 га, в т.ч.: 

1,7568 га – рілля (пай 55), кадастровий номер 7422487500:07:000:0598 

0,3974 га – сіножаті (пай 38), кадастровий номер 7422487500:07:000:0034 

0,7634 га – пасовища (пай 149), кадастровий номер 7422487500:07:000:0395 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області. 

 1.2. Зобов’язати Клюя Василя Федоровича 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) Летуті Людмилі 

Олександрівні за межами села Сядрине Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Летуті Людмилі Олександрівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,8583 га, в т.ч.: 

2,7764 га – рілля (пай 258) кадастровий номер 7422488700:05:012:0003 

0,5346 га – сіножаті (пай 268), кадастровий номер 7422488700:05:000:0463 

0,5473 га – пасовища (пай 19), кадастровий номер 7422488700:05:000:0972 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сядрине Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Летуту Людмилу 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. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Зборщик Тетяні 

Іванівні та Моляр Людмилі Іванівні за межами села Забарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

3.1. Передати  Зборщик Тетяні Іванівні та Моляр Людмилі Іванівні у 

власність земельні ділянки загальною площею 5,1320 га, в т.ч.: 

3,8647 га – рілля (пай 205), кадастровий номер 7422483500:07:001:0022 

0,6709 га – сіножаті (пай 328), кадастровий номер 7422483500:07:000:0312 

0,5964 га – пасовища (пай 46), кадастровий номер 7422483500:07:001:0021 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Зборщик Тетяну Іванівну та Моляр Людмилу 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. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  Зборщик Тетяні 



Іванівні та Моляр Людмилі Іванівні за межами села Забарівка Корюківського 

району Чернігівської області. 

4.1. Передати  Зборщик Тетяні Іванівні та Моляр Людмилі Іванівні у 

власність земельні ділянки загальною площею 4,8282 га, в т.ч.: 

3,8750 га – рілля (пай 176), кадастровий номер 7422483500:07:001:0020 

0,5374 га – сіножаті (пай 276), кадастровий номер 7422483500:07:000:0398 

0,4158 га – пасовища (пай 39), кадастровий номер 7422483500:07:001:0019 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Зборщик Тетяну Іванівну та Моляр Людмилу Іванівну 

використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням 

вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після здійснення державної 

реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Іванову Сергію 

Михайловичу за межами села Олександрівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

5.1. Передати Іванову Сергію Михайловичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,2997 га, в т.ч.: 

3,2997 га – рілля (пай 410), кадастровий номер 7422480500:04:000:0410 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Іванова Сергія 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. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кириченку 

Михайлу Миколайовичу за межами села Сахутівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

6.1. Передати Кириченку Михайлу Миколайовичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 2,9097 га, в т.ч.: 

1,8558 га – рілля (пай 205), кадастровий номер 7422489200:07:000:0214 

1,0539 га – сіножаті (пай 82), кадастровий номер 7422489200:07:000:0490 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюниця  Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Кириченка Михайла 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. 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ісаченку Сергію 

Вікторовичу за межами села Наумівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

7.1. Передати Ісаченку Сергію Вікторовичу у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,0400 га, в т.ч.: 

1,6601 га – рілля (пай 5/144), кадастровий номер 7422485500:06:001:3061 

0,3799 га – сіножаті (пай 27/144), кадастровий номер 7422485500:06:001:3060 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Ісаченка Сергія Вікторовича  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) Мотчаному Юрію 

Васильовичу за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської 

області. 

8.1. Передати Мотчаному Юрію Васильовичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 5,0163 га, в т.ч.: 

3,7832 га – рілля (пай 92), кадастровий номер 7422489400:03:000:0580 

0,8370 га – сіножаті (пай 58), кадастровий номер 7422489400:03:000:0370 

0,3961 га – пасовище (пай 174), кадастровий номер 7422489400:03:000:0060 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Мотчаного Юрія Васильовича 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сахуті Людмилі 

Петрівні за межами села Домашлин Корюківського району Чернігівської 

області. 

9.1. Передати Сахуті Людмилі Петрівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,7313 га, в т.ч.: 

1,3300 га – рілля (пай 4/1017), кадастровий номер 7422482500:04:000:0211 

1,4013 га – рілля (пай 23/17), кадастровий номер 7422482500:04:000:0954 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 



9.2. Зобов’язати Сахуту Людмилу Петрівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Алексейчику Олексію Івановичу за межами села Домашлин Корюківського 

району Чернігівської області. 

10.1. Передати Алексейчику Олексію Івановичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 2,4337 га, в т.ч.: 

1,3302 га – рілля (пай 4/1031), кадастровий номер 7422482500:04:000:0225 

1,1035 га – рілля (пай 23/31), кадастровий номер 7422482500:04:000:0942 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Алексейчика Олексія 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. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Дорошенку Анатолію Івановичу за межами села Тютюнниця Корюківського 

району Чернігівської області. 

11.1. Передати Дорошенку Анатолію Івановичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 6,1873 га, в т.ч.: 

2,4201 га – рілля (пай 14/152), кадастровий номер 7422489200:07:000:1509 

2,3568 га – рілля (пай 14/153), кадастровий номер 7422489200:07:000:1510 

0,5009 га – сіножаті (пай 6/154), кадастровий номер 7422489200:07:000:1982 

0,5007 га – сіножаті (пай 6/155), кадастровий номер 7422489200:07:000:1983 

0,2044 га – пасовище (пай 4/154), кадастровий номер 7422489200:07:000:1127 

0,2044 га – пасовище (пай 4/155), кадастровий номер 7422489200:07:000:1128 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Тютюниця  Корюківського району Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Дорошенка Анатолія 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. 

 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Мотлох Ірині Миколаївні за межами села Олександрівка Корюківського 

району Чернігівської області. 



12.1. Передати Мотлох Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку 

загальною площею 3,4758 га, в т.ч.: 

3,4758 га – рілля (пай 501), кадастровий номер 7422480500:04:000:0501 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Тютюниця  Корюківського району Чернігівської області. 

12.2. Зобов’язати Мотлох Ірину Миколаївну  використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Заріцькому Ігорю Володимировичу за межами села Олександрівка 

Корюківського району Чернігівської області. 

13.1. Передати Заріцькому Ігорю Володимировичу у власність 

земельну ділянку загальною площею 4,2213 га, в т.ч.: 

4,2213 га – рілля (пай 402), кадастровий номер 7422480500:04:000:0402 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Олександрівка  Корюківського району Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Заріцького Ігоря Володимировича  використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Рубану Віктору Валентиновичу за межами села Бреч Корюківського району 

Чернігівської області. 

14.1. Передати Рубану Віктору Валентиновичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 3,8250 га, в т.ч.: 

2,8172 га – рілля (пай 124), кадастровий номер 7422481500:07:012:0002 

0,3818 га – сіножаті (пай 172), кадастровий номер 7422481500:07:000:0352 

0,6260 га – пасовище (пай 175), кадастровий номер 7422481500:07:000:0826 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за 

межами села Бреч  Корюківського району Чернігівської області. 

14.2. Зобов’язати Рубана Віктора Валентиновича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 
 



15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бич Тамарі 

Іванівні за межами села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

15.1. Передати Бич Тамарі Іванівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 3,5276 га, в т.ч.: 

2,2881 га – рілля (пай 12), кадастровий номер 7422489400:03:000:0487 

0,8390 га – сіножаті (пай 24), кадастровий номер 7422489400:03:013:0283 

0,4005 га – пасовище (пай 91), кадастровий номер 7422489400:03:000:0302 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка  Корюківського району Чернігівської області. 

15.2. Зобов’язати Бич Тамару Іванівну  використовувати земельні ділянки 

за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного 

кодексу України після здійснення державної реєстрації права власності на 

нерухоме майно. 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тисік Валентині 

Іванівні за межами села Забарівка Корюківського району Чернігівської області. 

16.1. Передати Тисік Валентині Іванівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 6,7554 га, в т.ч.: 

5,6716 га – рілля (пай 342), кадастровий номер 7422483500:07:000:0019 

0,5449 га – сіножаті (пай 129), кадастровий номер 7422483500:07:001:0026 

0,5389 га – пасовище (пай 137), кадастровий номер 7422483500:07:000:0228 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка  Корюківського району Чернігівської області. 

16.2. Зобов’язати Тисік Валентину 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. 

 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Мельнику 

Олександру Миколайовичу за межами села Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

17.1. Передати Мельнику Олександру Миколайовичу у власність земельні 

ділянки загальною площею 1,1753 га, в т.ч.: 

0,6781 га – сіножаті (пай 55), кадастровий номер 7422483500:07:001:0027 

0,4972 га – пасовище (пай 126), кадастровий номер 7422483500:07:000:0217 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка  Корюківського району Чернігівської області. 

17.2. Зобов’язати Мельника Олександра 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. 

 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ярошенко 

Валентині Іванівні за межами села Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

18.1. Передати Ярошенко Валентині Іванівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 4,5160 га, в т.ч.: 

3,4299 га – рілля (пай 330), кадастровий номер 7422483500:07:000:0307 

0,5472 га – сіножаті (пай 59), кадастровий номер 7422483500:07:001:0024 

0,5389 га – пасовище (пай 135), кадастровий номер 7422483500:07:000:0226 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка  Корюківського району Чернігівської області. 

18.2. Зобов’язати Ярошенко Валентину 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. 

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ярошенко 

Валентині Іванівні за межами села Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

19.1. Передати Ярошенко Валентині Іванівні у власність земельні ділянки 

загальною площею 6,8545 га, в т.ч.: 

5,6716 га – рілля (пай 343), кадастровий номер 7422483500:07:000:0013 

0,6439 га – сіножаті (пай 62), кадастровий номер 7422483500:07:001:0025 

0,5390 га – пасовище (пай 136), кадастровий номер 7422483500:07:000:0227 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка  Корюківського району Чернігівської області. 

19.2. Зобов’язати Ярошенко Валентину 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. 

 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Коноваленко 

Олені Юріївні за межами села Наумівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

20.1. Передати Коноваленко Олені Юріївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,1538 га, в т.ч.: 

1,6041 га – рілля (пай 14/296), кадастровий номер 7422485500:06:002:3096 

0,2599 га – сіножаті (пай 32/296), кадастровий номер 7422485500:06:001:3066 



0,2898 га – пасовище (пай 35/296), кадастровий номер 7422485500:06:001:3065 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка  Корюківського району Чернігівської області. 

20.2. Зобов’язати Коноваленко Олені Юріївні  використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Коноваленко 

Олені Юріївні за межами села Наумівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

21.1. Передати Коноваленко Олені Юріївні у власність земельні ділянки 

загальною площею 2,2007 га, в т.ч.: 

1,6019 га – рілля (пай 14/295), кадастровий номер 7422485500:06:002:3095 

0,2594 га – сіножаті (пай 32/295), кадастровий номер 7422485500:06:001:3067 

0,3394 га – пасовище (пай 35/295), кадастровий номер 7422485500:06:001:3064 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка  Корюківського району Чернігівської області. 

21.2. Зобов’язати Коноваленко Олену Юріївну  використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

22. 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 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                  № 35-31/VІI 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

зі зміною цільового призначення  

 

 Розглянувши клопотання приватного підприємства «Десна-Експерт-М», 

Нековаля Ярослава Сергійовича та проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок зі зміною цільового призначення, 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 

загальною площею 5,8922 га, кадастровий номер 7422482000:06:001:0069, 

право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах) із зміною цільового призначення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), яка 

розташована в адміністративних межах (за межами населених пунктів) 

Корюківської міської ради Чернігівської області. 

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві комунальної власності територіальній громаді в особі Корюківської 

міської ради, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право 

власності 29111014 від 22.11.2018, площею 5,8922 га, кадастровий номер 

7422482000:06:001:0069.  



1.2. Затвердити розрахунок розміру втрат сільськогосподарського 

виробництва у сумі 445 583,00 грн. (чотириста сорок п’ять тисяч п’ятсот 

вісімдесят три гривні 00 копійок), розрахованого у відповідності до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року № 1279 «Про розміри та 

Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва, які підлягають відшкодуванню». 

1.3. У двохмісячний термін після проведення земельних торгів та 

визначення переможця, переможцю відшкодувати втрати 

сільськогосподарського виробництва, спричинені вилученням 

сільськогосподарських угідь для цілей не пов’язаних з веденням сільського 

господарства в сумі 445 583,00 грн. (чотириста сорок п’ять тисяч п’ятсот 

вісімдесят три гривні 00 копійок). 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється із земель «для ведення підсобного 

сільського господарства» (01.04) на землі «для будівництва і обслуговування 

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

(02.01.) за адресою: вул. Франка, 57, м. Корюківка, площею 0,0900 га, 

розроблений фізичною особою – підприємцем Корнем Олексієм Васильовичем. 

2.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, яка належить на 

праві приватної власності Нековалю Ярославу Сергійовичу, відповідно до 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 15.05.2019 р. номер запису про право власності 31554688, 

площею 0,0900 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:0659 із земель «для ведення підсобного сільського 

господарства» (01.04.) на землі «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (02.01.) за 

адресою: вул. Франка, 57, м. Корюківка. 

 

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 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                          м. Корюківка                                № 36-31/VІI 

 

Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

 

 З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 134-139 Земельного кодексу 

України, статтями 6, 19 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які планується за 

результатами земельних торгів передати в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Корюківської міської ради (за 

межами населених пунктів) Корюківського району Чернігівської області згідно 

Додатку 1. 

1.2. Виставити земельні ділянки згідно Додатку 1 на земельні торги для 

передачі їх в користування на умовах оренди.  

1.3. Встановити строк оренди земельних ділянок – 7 років. 

1.4.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками, які виставляються на земельні торги, на рівні 10 (десяти) відсотків. 

1.5.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги та значення кроку 

торгів згідно Додатку 2. 

1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) на 

підписання протоколів земельних торгів та договорів оренди земельних 

ділянок.  



1.7. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів матеріалів по земельних ділянках, які 

виставляються для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

2. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 0,1077 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Костюк Г., 20-Г, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:04:006:0035, яка пропонується для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. Ринкова вартість земельної ділянки 

визначена у сумі 44 090 грн. 00 коп. (сорок чотири тисячі дев’яносто                       

гривень 00 коп.) 

2.1. Встановити: 

 2.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

48 499 грн. 00 коп. 

 2.1.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на аукціоні 

в розмірі 5 (п’ять) % (відсотків) від стартової ціни продажу земельної ділянки, 

що становить 2 424 грн. 95 коп. 

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

земельної ділянки, що становить 2 424 грн. 95 коп. 

2.2. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, яка розташована за адресою:                              

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Костюк Г., 20-Г, площею 0,1077 га. 

2.3. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі 

аукціону та оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з 

переможцем аукціону.  

Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) на 

підписання протоколів земельних торгів та договорів оренди земельних 

ділянок. 

2.4. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної 

ціни. 

2.5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з вимогами 

статті 91 Земельного кодексу України. 

2.6. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної ділянки 

покласти на переможця торгів. 

 

3. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

вільної від забудови площею 0,1337 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Костюк Г., 20-Г, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:04:006:0036, яка пропонується для продажу на 

земельних торгах у формі аукціону. Ринкова вартість земельної ділянки 



визначена у сумі 55 249 грн. 00 коп. (п’ятдесят п’ять тисяч двісті сорок дев’ять                       

гривень 00 коп.) 

3.1. Встановити: 

 3.1.1. Стартову ціну продажу земельної ділянки в розмірі                                    

60 773 грн. 90 коп. 

 3.1.2. Крок земельних торгів щодо продажу земельної ділянки на аукціоні 

в розмірі 5 (п’ять) % (відсотків) від стартової ціни продажу земельної ділянки, 

що становить 3 038 грн. 70 коп. 

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

земельної ділянки, що становить 3 038 грн. 70 коп. 

3.2. Продати у власність земельну ділянку вільну від забудови на 

земельних торгах у формі аукціону, яка розташована за адресою:                              

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Костюк Г., 20-Г, площею 0,1337 га. 

3.3. Забезпечити організацію та проведення земельних торгів у формі 

аукціону та оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з 

переможцем аукціону.  

Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) на 

підписання протоколів земельних торгів та договорів оренди земельних 

ділянок. 

3.4. Гарантій внесок, сплачений переможцем, зарахувати до купівельної 

ціни. 

3.5. Власнику земельної ділянки виконувати обов’язки згідно з вимогами 

статті 91 Земельного кодексу України. 

3.6. Витрати по укладенню договору купівлі-продажу земельної ділянки 

покласти на переможця торгів. 

 

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 тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 17.12.2019 № 36-31/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 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,1086 7422482000:06:001:0087 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

9,5097 7422482000:06:001:0081 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,7064 7422482000:06:001:0080 оренда 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

9,7380 7422482000:06:002:0073 оренда 

5. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

50,4964 7422482000:06:001:0086 оренда 

6. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

37,3776 7422482000:06:001:0111 оренда 

7. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

15,6279 7422482000:06:001:0089 оренда 

8. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,2777 7422482000:06:001:0083 оренда 

9. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

16,7585 7422482000:06:002:0080 оренда 

10. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

42,2108 7422482000:06:001:0061 оренда 

11. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

24,2907 7422482000:06:002:0083 оренда 

12. 
Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
17,9187 7422482000:06:002:0072 оренда 



Корюківська міська 

рада 

виробництва 

13. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,7131 7422482000:06:002:0068 оренда 

14. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

43,2276 7422482000:06:001:0110 оренда 

15. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

19,0906 7422482000:06:001:0073 оренда 

16. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,9702 7422482000:06:001:0096 оренда 

17. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10,4139 7422485500:06:001:3049 оренда 

18. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

14,9716 7422482000:06:001:0074 оренда 

19. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

20,9886 7422482000:06:001:0079 оренда 

20. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

31,1215 7422482000:06:001:0101 оренда 

21. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

41,6856 7422482000:06:002:0079 оренда 

22. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 
рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

34,5649 7422482000:06:002:0085 оренда 

23. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

81,5517 7422482000:06:002:0087 оренда 

 

 

Секретар міської ради                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 17.12.2019 № 36-31/VII 

 

 

Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами та значення кроку аукціону 

 
№з/

п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Норматив

на 

грошова 

оцінка 

земельної 

ділянки, 

грн. 

Відсоток 

від 

нормати

вної 

грошової  

оцінки 

Стартовий 

розмір 

річної 

орендної 

плати, грн. 

Значення 

кроку 

аукціону, 

грн.  

1. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0087 11,1086 120543,95 10 12054,40 60,27 

2. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Хотіївська 
сільська рада 

7422482000:06:001:0081 9,5097 145393,29 10 14539,33 72,70 

3. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0080 12,7064 143545,94 10 14354,59 71,77 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0073 9,7380 140709,99 10 14071,00 70,36 

5. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0086 50,4964 604980,65 10 60498,07 302,49 

6. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0111 37,3776 427978,96 10 42797,90 213,99 

7. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0089 15,6279 168608,34 10 16860,83 84,30 

8. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0083 11,2777 49414,53 10 4941,45 24,71 

9. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0080 16,7585 92304,88 10 9230,49 46,15 

10. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0061 42,2108 563169,42 10 56316,94 281,58 

11. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0083 24,2907 379083,12 10 37908,31 189,54 

12. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0072 17,9187 206729,18 10 20672,92 103,36 



13. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0068 14,7131 97756,45 10 9775,65 48,88 

14. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0110 43,2276 542721,21 10 54272,12 271,36 

15. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0073 19,0906 205612,50 10 20561,25 102,81 

16. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0096 14,9702 166780,19 10 16678,02 83,39 

17. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422485500:06:001:3049 10,4139 192144,46 10 19214,45 96,07 

18. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 

міська рада 

7422482000:06:001:0074 14,9716 194955,53 10 19495,55 97,48 

19. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0079 20,9886 227663,74 10 22766,37 113,83 

20. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:001:0101 31,1215 407159,99 10 40716,00 203,58 

21. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0079 41,6856 460923,88 10 46092,39 230,46 

22. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 
Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0085 34,5649 413519,54 10 41351,95 206,76 

23. 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н, 

Корюківська 
міська рада 

7422482000:06:002:0087 81,5517 327033,24 10 32703,32 163,52 

 

 

Секретар міської ради                             С.ОЛІЙНИК 
 



 
  У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                № 37-31/VІI 

 

Про визначення земельних ділянок,  

право оренди яких пропонується  

для продажу окремим лотом 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. Дати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, право оренди 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. 

 



4. 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.  

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                              Р.АХМЕДОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 17.12.2019 № 37-31/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 

2,9229 7422410100:04:000:1487 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

0,2921 7422410100:04:000:1486 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

12,7219 7422410100:04:000:1485 оренда 

4 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

20,0394 

 
7422410100:04:000:1484 

 
оренда 

5 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

5,4799 7422410100:04:000:1482 оренда 

6 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

8,156 7422410100:04:000:1481 оренда 

7 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

9,9301 7422410100:04:000:1491 оренда 

8 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

6,9039 7422410100:04:000:1492 оренда 

9 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

3,6065 7422410100:04:000:1493 оренда 



10 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

0,9502 7422410100:04:000:1490 оренда 

11 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

7,3372 7422410100:04:000:1495 оренда 

12 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13,6497 7422410100:04:000:1496 оренда 

13 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

6,4549 7422410100:04:000:1498 оренда 

14 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

2,4987 7422410100:04:000:1499 оренда 

15 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

8,0527 7422410100:04:000:1501 оренда 

16 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

1,509 7422410100:04:000:1505 оренда 

17 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

2,1363 7422410100:04:000:1504 оренда 

18 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

2,6919 7422410100:04:000:1503 оренда 

19 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

1,2944 7422410100:04:000:1502 оренда 

20 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

0,7557 7422410100:04:000:1507 оренда 

21 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

1,8262 7422410100:04:000:1508 оренда 

22 
Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
7,6917 7422410100:04:000:1509 оренда 



Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

виробництва 

23 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

2,9802 7422410100:04:000:1510 оренда 

24 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

0,4585 7422410100:04:000:1511 оренда 

25 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10,5645 7422410100:04:000:1512 оренда 

26 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

5,5241 7422410100:04:000:1513 оренда 

27 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

16,7442 7422410100:04:000:1514 оренда 

28 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

10,244 7422410100:04:000:1515 оренда 

29 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

4,8038 7422410100:04:000:1432 оренда 

30 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 

84,2433 7422410100:04:000:1473 оренда 

31 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

33,0839 7422410100:04:000:1520 оренда 

32 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

2 7422410100:04:000:1453 оренда 

33 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

2 7422410100:01:002:1667 оренда 

34 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

2 7422410100:04:000:1469 оренда 



населених пунктів) 

35 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

13,3126 7422410100:04:000:1476 оренда 

36 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,1452 7422481500:07:000:1000 оренда 

37 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
10,9738 7422481500:07:000:0997 оренда 

38 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,3553 7422481500:07:000:0999 оренда 

39 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,9757 7422481500:07:000:0996 оренда 

40 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,89 7422481500:07:000:1001 оренда 

41 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,2511 7422481500:07:000:0998 оренда 

42 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,4297 7422481500:07:000:0995 оренда 

43 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,7773 7422481500:07:000:1004 оренда 

44 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,4761 7422481500:07:000:1002 оренда 

45 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

9,0749 7422481500:07:000:1003 оренда 

46 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,9676 7422481500:07:000:1006 оренда 

47 Чернігівська обл., для ведення товарного 48,7251 7422481500:07:000:1007 оренда 



Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

сільськогосподарського 

виробництва 

48 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
43,9736 7422481500:07:000:1010 оренда 

49 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
2,8567 7422481500:07:000:1021 оренда 

50 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,9324 7422481500:07:000:1020 оренда 

51 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,4398 7422481500:07:000:1018 оренда 

52 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,9297 7422481500:07:000:1017 оренда 

53 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,3769 7422481500:07:000:1016 оренда 

54 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,7164 7422481500:07:000:1011 оренда 

55 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,463 7422481500:07:000:1031 оренда 

56 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
14,783 7422481500:07:000:1032 оренда 

57 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,7426 7422481500:07:000:1033 оренда 

58 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,1138 7422481500:07:000:1034 оренда 

59 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,1886 7422481500:07:000:1035 оренда 



рада (за межами 

населених пунктів) 

60 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,992 7422481500:07:000:1036 оренда 

61 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
17,9645 7422481500:07:000:1023 оренда 

62 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
26,5378 7422481500:07:000:1025 оренда 

63 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,123 7422481500:07:000:1026 оренда 

64 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

0,5883 7422481500:07:000:1027 оренда 

65 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,9109 7422481500:07:000:1028 оренда 

66 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,9689 7422481500:07:000:1030 оренда 

68 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

4,9961 7422481500:07:000:1008 оренда 

69 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,944 7422481500:07:000:1014 оренда 

70 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,9084 7422481500:07:000:1013 оренда 

71 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
6,3957 7422482000:06:001:0058 оренда 

72 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,2571 7422482000:06:001:0057 оренда 



73 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,6403 7422482000:06:001:0075 оренда 

74 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,9193 7422482000:06:002:0069 оренда 

75 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,9069 7422482000:06:001:0065 оренда 

76 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
57,6247 7422482000:06:002:0070 оренда 

77 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,8911 7422482000:06:001:0071 оренда 

78 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,9862 7422482000:06:001:0070 оренда 

79 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
13,95 7422482000:06:001:0067 оренда 

80 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,9316 7422482000:06:001:0066 оренда 

81 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,9075 7422482000:06:002:0067 оренда 

82 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,6046 7422482000:06:001:0064 оренда 

83 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

5,3863 7422482000:06:001:0062 оренда 

84 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,2681 7422482000:06:001:0095 оренда 

85 
Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
2,0182 7422482000:06:001:0088 оренда 



Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

виробництва 

86 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,1565 7422482000:06:001:0090 оренда 

87 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

5,1096 7422482000:06:001:0091 оренда 

88 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,755 7422482000:06:001:0092 оренда 

89 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,8569 7422482000:06:001:0059 оренда 

90 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
3,9765 7422482000:06:002:0066 оренда 

91 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
11,9445 7422482000:06:001:0084 оренда 

92 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,9742 7422482000:06:001:0085 оренда 

93 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
7,9926 7422482000:06:001:0100 оренда 

94 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,2716 7422482000:06:001:0104 оренда 

95 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,2616 7422482000:06:002:0074 оренда 

96 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,0763 7422482000:06:001:0105 оренда 

97 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,2517 7422482000:06:001:0106 оренда 



населених пунктів) 

98 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
6,7524 7422482000:06:002:0075 оренда 

99 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
30,0021 7422482000:06:002:0076 оренда 

100 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,0855 7422482000:06:001:0107 оренда 

101 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
6,9858 7422482000:06:001:0108 оренда 

102 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,7415 7422482000:06:002:0081 оренда 

103 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,8796 7422482000:06:002:0082 оренда 

104 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
30,4261 7422482000:06:002:0084 оренда 

105 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,8492 7422482000:06:001:0109 оренда 

106 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,6334 7422482000:06:001:0112 оренда 

107 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,8265 7422482000:06:001:0113 оренда 

108 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

3,1178 7422482000:06:001:0114 оренда 

109 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,9328 7422482000:06:001:0115 оренда 

110 Чернігівська обл., для ведення товарного 11,2389 7422482000:06:001:0098 оренда 



Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

сільськогосподарського 

виробництва 

111 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
14,4887 7422482000:06:001:0097 оренда 

112 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
13,988 7422482000:06:001:0102 оренда 

113 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2 7422482000:06:001:0056 оренда 

114 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
21,0413 7422483500:07:000:1181 оренда 

115 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,8031 7422483500:03:000:1194 оренда 

116 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,1638 7422483500:07:000:1189 оренда 

117 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,1517 7422483500:07:000:1191 оренда 

118 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,765 7422483500:07:000:1188 оренда 

119 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
13,777 7422483500:07:000:1187 оренда 

120 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,3431 7422483500:07:000:1186 оренда 

121 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
16,6227 7422483500:07:000:1197 оренда 

122 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
179,9312 7422483500:07:000:1200 оренда 



рада (за межами 

населених пунктів) 

123 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,6581 7422483500:07:000:1201 оренда 

124 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
6,8501 7422483500:07:000:1203 оренда 

125 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,1619 7422483500:07:000:1204 оренда 

126 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
14,6288 7422483500:07:000:1205 оренда 

127 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

3,8889 7422483500:07:000:1206 оренда 

128 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,2871 7422483500:07:000:1208 оренда 

129 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,1137 7422483500:07:000:1209 оренда 

130 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

8,199 7422483500:07:000:1190 оренда 

131 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,1787 7422483500:07:000:1192 оренда 

132 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,0038 7422483500:07:000:1196 оренда 

133 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
2,7991 7422488700:05:000:1190 оренда 

134 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,6723 7422488700:05:000:1191 оренда 



135 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,491 7422488700:05:000:1189 оренда 

136 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
17,3887 7422488700:05:000:1188 оренда 

137 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,5864 7422488700:05:000:1198 оренда 

138 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,6221 7422488700:05:000:1197 оренда 

139 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,7461 7422488700:05:000:1196 оренда 

140 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,5226 7422488700:05:000:1195 оренда 

141 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
6,0064 7422488700:05:000:1193 оренда 

142 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,86 7422488700:05:000:1192 оренда 

143 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,1668 7422488700:05:000:1199 оренда 

144 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,6599 7422488700:05:000:1200 оренда 

145 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

3,9589 7422488700:05:000:1201 оренда 

146 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,5064 7422488700:05:000:1202 оренда 

147 
Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
18,5846 7422488700:05:000:1204 оренда 



Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

виробництва 

148 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,8785 7422488700:05:000:1205 оренда 

149 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

1,4582 7422488700:05:000:1206 оренда 

150 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,1117 7422488700:05:000:1207 оренда 

151 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,6465 7422488700:05:000:1208 оренда 

152 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
0,8224 7422488700:05:000:1209 оренда 

153 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,0478 7422488700:05:000:1210 оренда 

154 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,8255 7422488700:05:000:1213 оренда 

155 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
0,6187 7422488700:05:000:1214 оренда 

156 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,443 7422488700:05:000:1215 оренда 

157 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,7143 7422488700:05:000:1217 оренда 

158 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,3302 7422488700:05:000:1218 оренда 

159 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,4307 7422488700:05:000:1219 оренда 



населених пунктів) 

160 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
22,9783 7422488700:05:000:1221 оренда 

161 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
10,6992 7422488700:05:000:1222 оренда 

162 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,2087 7422488700:05:000:1223 оренда 

163 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,2422 7422488700:05:000:1229 оренда 

164 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
12,5595 7422488700:05:000:1235 оренда 

165 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
19,7185 7422488700:05:000:1239 оренда 

166 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2 7422488700:05:000:1177 оренда 

167 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2 7422488700:05:000:1178 оренда 

168 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
20,1 7422485500:06:002:3003 оренда 

169 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
9,2 7422485500:06:002:3007 оренда 

170 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

11,6 7422485500:06:002:3008 оренда 

171 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
6,6 7422485500:06:002:3002 оренда 

      



172 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
17,1 7422485500:06:002:3005 оренда 

173 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
79,0793 7422485500:06:002:3018 оренда 

174 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
22,251 7422485500:06:002:3019 оренда 

175 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,9458 7422485500:06:001:3037 оренда 

176 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
16,7867 7422485500:06:001:3039 оренда 

177 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,891 7422485500:06:001:3041 оренда 

178 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,1398 7422485500:06:001:3042 оренда 

179 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,5042 7422485500:06:001:3044 оренда 

180 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,4281 7422485500:06:001:3047 оренда 

181 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,9744 7422485500:06:001:3048 оренда 

182 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

16,0981 7422485500:06:002:3054 оренда 

183 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
35,6697 7422485500:06:002:3055 оренда 

184 
Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
10,7624 7422485500:06:002:3056 оренда 



Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

виробництва 

185 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
10,8576 7422485500:06:002:3057 оренда 

186 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

4,9946 7422485500:06:002:3058 оренда 

187 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,0099 7422485500:06:002:3060 оренда 

188 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
6,3121 7422485500:06:002:3065 оренда 

189 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
21,4704 7422485500:06:002:3068 оренда 

190 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,4069 7422485500:01:001:0153 оренда 

191 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,8228 7422485500:01:001:0154 оренда 

192 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
8,9902 7422485500:02:000:0017 оренда 

193 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,6382 7422485500:01:001:0155 оренда 

194 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,568 7422485500:01:002:0196 оренда 

195 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,439 7422485500:06:001:3054 оренда 

196 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,2577 7422485500:06:001:3055 оренда 



населених пунктів) 

197 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
17,5323 7422485500:01:001:0156 оренда 

198 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2 7422485500:06:002:3040 оренда 

199 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2 7422485500:06:002:3041 оренда 

200 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,6174 7422489200:07:000:1888 оренда 

201 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
9,1132 7422489200:07:000:1889 оренда 

202 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,9304 7422489200:06:000:0110 оренда 

203 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,883 7422489200:07:000:1893 оренда 

204 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
163,5492 7422489200:07:000:1894 оренда 

205 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,6553 7422489200:07:000:1900 оренда 

206 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,7544 7422489200:07:000:1902 оренда 

207 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

15,837 7422489200:07:000:1903 оренда 

208 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,2684 7422489200:07:000:1904 оренда 

209 Чернігівська обл., для ведення товарного 6,3561 7422489200:07:000:1906 оренда 



Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

сільськогосподарського 

виробництва 

210 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,9494 7422489200:07:000:1908 оренда 

211 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
0,9415 7422489200:07:000:1911 оренда 

212 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,1481 7422489200:07:000:1913 оренда 

213 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
0,3425 7422489200:07:000:1915 оренда 

214 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,0423 7422489200:07:000:1916 оренда 

215 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
42,9707 7422489200:07:000:1918 оренда 

216 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,0236 7422489200:07:000:1920 оренда 

217 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
50,8046 7422489200:07:000:1921 оренда 

218 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
17,2116 7422489200:07:000:1926 оренда 

219 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,4149 7422489200:07:000:1912 оренда 

220 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,3211 7422489200:07:000:1919 оренда 

221 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,7382 7422489200:07:000:1922 оренда 



рада (за межами 

населених пунктів) 

222 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
7,4166 7422489200:01:000:0117 оренда 

223 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,0311 7422489200:07:000:1892 оренда 

224 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
6,3373 7422489400:03:000:0851 оренда 

225 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
24,1598 7422489400:03:000:0836 оренда 

226 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

4,8824 7422489400:03:000:0838 оренда 

227 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
10,8476 7422489400:03:000:0839 оренда 

228 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,4672 7422489400:03:000:0840 оренда 

229 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

76,2383 7422489400:03:000:0842 оренда 

230 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,9278 7422489400:03:000:0843 оренда 

231 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,5656 7422489400:03:000:0844 оренда 

232 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
8,4202 7422489400:03:000:0845 оренда 

233 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
16,6614 7422489400:03:000:0846 оренда 



      

234 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,723 7422489400:03:000:0849 оренда 

235 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

0,5073 7422489400:03:000:0850 оренда 

236 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,8155 7422487500:01:000:0013 оренда 

237 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,8966 7422487500:07:000:1162 оренда 

238 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
10,6174 7422487500:07:000:1163 оренда 

239 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
5,5674 7422487500:07:000:1164 оренда 

240 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,7055 7422487500:07:000:1165 оренда 

241 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,1396 7422487500:07:000:1166 оренда 

242 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
6,4661 7422487500:07:000:1168 оренда 

243 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
23,0443 7422487500:07:000:1169 оренда 

244 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,78 7422487500:07:000:1170 оренда 

245 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,3821 7422487500:07:000:1171 оренда 

246 Чернігівська обл., для ведення товарного 7,9427 7422487500:07:000:1172 оренда 



Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

сільськогосподарського 

виробництва 

247 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
32,0397 7422487500:07:000:1173 оренда 

248 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
38,3681 7422487500:07:000:1174 оренда 

249 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
30,7785 7422487500:07:000:1175 оренда 

250 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
18,8898 7422487500:07:000:1176 оренда 

251 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,4504 7422487500:07:000:1177 оренда 

252 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,9598 7422487500:07:000:1178 оренда 

253 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,5016 7422487500:07:000:1179 оренда 

254 

Чернігівська обл., 
Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
4,03 7422487500:07:000:1180 оренда 

255 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
9,0809 7422487500:07:000:1181 оренда 

256 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
14,2212 7422487500:07:000:1182 оренда 

257 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,8599 7422487500:07:000:1183 оренда 

258 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,4618 7422487500:07:000:1184 оренда 



рада (за межами 

населених пунктів) 

259 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
17,1544 7422487500:07:000:1185 оренда 

260 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 
населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,2648 7422487500:07:000:1186 оренда 

261 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
2,0026 7422487500:07:000:1187 оренда 

262 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,2648 7422487500:07:000:1188 оренда 

263 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

5,7094 7422487500:07:000:1189 оренда 

264 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
31,8231 7422487500:07:000:1191 оренда 

265 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
8,6699 7422487500:07:000:1192 оренда 

266 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 
рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

3,9726 7422487500:07:000:1193 оренда 

267 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
1,7142 7422487500:07:000:1194 оренда 

268 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
12,7377 7422487500:07:000:1195 оренда 

269 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               
Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 
сільськогосподарського 

виробництва 
1,7478 7422487500:07:000:1197 оренда 

270 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,6624 7422487500:07:000:1199 оренда 



 

 

 

Секретар міської ради         С.ОЛІЙНИК 

271 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 
3,3907 7422487500:07:000:1198 оренда 

   2876,315   



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17  грудня 2019 року                    м. Корюківка                                 №  38-31/VIІ 

 

Про ініціювання передачі земельних  

ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність 

  

 Відповідно до статей 15-1, 117, 122 Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад», враховуючи рішення двадцять дев’ятої сесії Корюківської  міської 

ради сьомого скликання від  06.11.2019 № 1-29/VII «Про  добровільне 

приєднання до об’єднаної  територіальної громади» та рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись частиною 3 статті 83 Закону України «Про  

добровільне об’єднання територіальних громад», статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила :  

 

1. Ініціювати передачу земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади за межами населених пунктів сіл Бешківка, 

Домашлин, Луковець Домашлинської сільської ради, сіл Верхолісся, 

Олександрівка, Піски Олександрівської сільської ради, сіл  Бурківка, Савинки 

Савинківської сільської ради Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Доручити виконавчому комітету Корюківської міської ради 

звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області з 

клопотанням про передачу у міську комунальну власність земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених 

пунктів сіл Бешківка, Домашлин, Луковець Домашлинської сільської ради, сіл 



Верхолісся, Олександрівка, Піски Олександрівської сільської ради, сіл  

Бурківка, Савинки Савинківської сільської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                № 39-31/VІI 
 

Про створення 

громадського пасовища 

 

Розглянувши заяву Кравченко Н.В. як уповноваженої жителями села Буда 

Корюківської міської ради - власниками великої рогатої худоби щодо 

забезпечення в потребі випасання громадського поголів’я ВРХ на землях 

сільськогосподасрького призначення комунальної власності розташованих на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області, відповідно до статей 34, 38 Земельного кодексу України, частини 

п’ятої розділу другому “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності”, керуючись статею 26 Закону 

України “Про мiсцеве самоврядування в Українi”, 

  

міська рада вирішила: 

 

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для створення громадського пасовища площею 57,6247 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:002:0070 за рахунок 

земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, яка 

розташована на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області. 

2. Виконавчому апарату міської ради укласти договір на виконання робіт 

по виготовленню та погодженню в установленому законодавством порядку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

3. 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 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 40-31/VIІ 
 

Про надання дозволу на розроблення  

детального  плану територї земельної 

ділянки, розташованої в м. Корюківка 

 

З метою визначення планувальної організації, функціонального 

призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок 

та врахування інтересів територіальної громади м. Корюківка, відповідно до 

статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року               

№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 290, 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. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території в межах 

населеного пункту орієнтовною площею 11 га для влаштування садибної 

забудови в районі вулиць 8-го Березня, Сонячної та Каштанової м. Корюківка 

Чернігівської обл. 

 

2. Визначити розробника детального плану території у вказаних 

межах та укласти договір на розробку містобудівної документації, в якому 

Корюківська міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник». 

 



3.  Розробнику, після громадського обговорення розробленого 

детального плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, 

передати проект детального плану території Замовнику на затвердження. 

 

4. Погоджений проект детального плану території відповідно до 

чинного законодавства подати на затвердження сесії Корюківської міської ради. 

 

5. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору 

Єрмоленко Я.С. забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану 

протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

6. Секретарю міської ради Олійник С.О. забезпечити оприлюднення 

даного рішення  в порядку визначному чинним законодавством України. 

 

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 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                           

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять перша сесія сьомого скликання)  

 

 

17 грудня 2019 року                    м. Корюківка                                     № 41-31/VIІ 
 

Про внесення змін до рішень  

Корюківської міської ради 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 

належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 

підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови     

Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури та чисельності виконавчого апарату 

міської ради та її виконавчого комітету, керуючись п. 5 ст. 26, ст. ст. 54, 60 

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

Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження структури та 

чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її  

виконавчого комітету», а саме в п. 1 рішення в частині визначення структури 

юридичного відділу слова: 

- «начальник відділу – 1» замінити словами «начальник відділу – 

державний реєстратор – 1»; 

- «державний реєстратор – 1» замінити словами «державний реєстратор – 

2»; 

- «провідний спеціаліст – державний реєстратор – 2» замінити словами 

«провідний спеціаліст – державний реєстратор – 1». 

 

2. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 26 серпня 2016 року «Про затвердження 



Положень про відділи Корюківської міської ради», а саме пункти 1.3. та 2.2. 

Положення про юридичний відділ виконавчого апарату Корюківської міської 

ради викласти в наступній редакції: 

 

«1.3. До складу юридичного відділу входять:  

- начальник відділу – державний реєстратор – 1;  

- провідний спеціаліст – державний реєстратор – 1;  

- державний реєстратор – 2». 

 

«2.2. Начальник відділу – державний реєстратор, державні реєстратори та 

провідний спеціаліст – державний реєстратор юридичного відділу, на підставі 

Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», уповноважуються на здійснення 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань, а 

також вчинення інших дій пов’язаних з державною реєстрацією у відповідності 

до законодавства.» 

 

3. 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 
 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 
 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                   № 42-31/VII 
 

 

Про визнання рішень такими, 

що втратили чинність  
 

З метою посилення ефективності та вдосконалення роботи виконавчого 

апарату Корюківської міської ради, на підставі повідомлення представника 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання 

соціальних та економічних прав від 07.11.2019 року №5980.2/19/24.3, 

керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

міська рада вирішила :  

 

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 30.06.2016 року «Про 

затвердження Положення про виділення земельних ділянок під індивідуальне 

житлове будівництво на території м.Корюківка та умови взяття громадян на 

облік для їх отримання». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку міста, з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                              Р. АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 
 

 

 

17 грудня 2019 року                         м. Корюківка                                   № 44-31/VII 
 

 

Про прийняття у комунальну  

власність рухомого майна 
 

Розглянувши протокол засідання Наглядової ради Установи «Центр 

розвитку місцевого самоврядування» від 04.12.2019 №39, відповідно до ст.ст.26,  

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила :  

 

1.Дати згоду на  безоплатне прийняття у міську  комунальну власність 

Корюківської  міської територіальної громади  рухомого майна згідно з 

додатком 1, що додається. 

 

2.Уповноважити міського голову Р. Ахмедова забезпечити  безоплатне 

прийняття у  міську комунальну власність Корюківської  міської територіальної 

громади рухомого майна відповідно до п. 1 цього рішення. 

 

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

забезпечити відображення  в  бухгалтерському обліку  рухомого  майна 

зазначеного в п. 1 цього  рішення, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

4. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та в 

оперативне управління   Центру надання  соціальних послуг Корюківської 

міської ради холодильник CANDY CCTOS502WH (виробник: CANDY) 

балансовою вартістю 1893,57 грн. (одна тисяча вісімсот дев’яносто три гривні 

57 копійок). 



 

5.  Передати  20 січня 2020 року з балансу Корюківської міської ради на 

баланс та в оперативне управління   Корюківському міському молодіжному 

центру «КУБ» Корюківської міської ради  рухоме майно зазначене  в додатку 2, 

що додається.  

 

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

надання соціальних послуг  (Єрмоленко Т.О.), Корюківському міському 

молодіжному центру «КУБ», здійснити прийняття – передачу рухомого майна 

вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

  

 7. 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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

А  К  Т 

приймання-передачі майна в комунальну власність 

 Корюківської  міської територіальної  громади  

 

м.Корюківка         «____» __________20__ р. 

   

Корюківська  міська рада Корюківського району Чернігівської області  

неприбуткова організація, код ЄДПОУ 04061760 в особі міського голови 

Ахмедова Ратана Ратановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з однієї сторони, та Установа «Центр розвитку 

місцевого самоврядування» (ЦРМС), неприбуткова організація, ознака 

неприбутковості 0048, код в ЄДР 40896709, в особі Голови Правління Установи 

«Центр розвитку місцевого самоврядування» Свистуна Олександра Івановича, 

що діє на підставі Установчого акту Установи та протоколу засідання Наглядової 

ради ЦРМС № 29 від 30.11.2018 року, з іншої сторони, з іншої сторони, надалі  - 

«Сторони», склали цей акт про наступне:  

1.Відповідно до протоколу засідання  Наглядової ради Установи «Центр 

розвитку місцевого самоврядування» № 39 від «04» грудня 2019 року та рішення 

тридцять першої сесії  Корюківської  міської ради сьомого скликання № 44-31/VII 

від 17 грудня 2019 року,  Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» 

передає, а Корюківська  міська  рада приймає у комунальну власність 

територіальної громади наступне рухоме майно: 

 

                                                                                                                                         14 626,89 

                   

Загальна кількість майна  7 (сім) одиниць. 

№  Назва ТМЦ К-

ть 

Сума, 

грн. 

Вартість за 

одиницю 

1 м.Корюківка - 1 Автоматична кавова машина Philips-Saeco Incanto HD 8918/09 
(виробник: Philips) 
 

 

1 

3 610,78 3 610,78 

2 м.Корюківка - 1 
Багатофункціональний пристрій А4 ч/б 
Xerox 3025NI (Wi-Fi) (виробник: Xerox) 

1 
2 884,89 2 884,89 

3 м.Корюківка - 1 

Жорсткий диск Western Digital My Passport 2TB 
WDBYFT0020BYL-WESN 2.5 USB 3.0 External Yellow (виробник: 
Western) 

1 
1 260,00 1 260,00 

4 м.Корюківка - 1 
Ноутбук HP 250 G5 (W0S97UT) I3/4/500/15.6”/DVD/W10P +Прогр 
заб MicroOffice Home and Busi 2016 32/64 

1 
2 655,23 2 655,23 

5 м.Корюківка - 1 
Піч мікрохвильова SAMSUNG MS23F302TAS/BW(23л/мех/соло) 
(виробник: SAMSUNG) 

1 
1 352,42 1 352,42 

6 м.Корюківка - 1 Холодильник CANDY CCTOS502WH (виробник: CANDY) 1 1 893,57 1 893,57 

7 м.Корюківка - 1 Дошка 100*200 для маркера 1 970,00 970,00 



Загальна вартість майна  14 626,89 грн. ( чотирнадцять тисяч шістсот двадцять 

шість гривень 89  копійок). 

 

2.Майно, зазначене у пункті 1 цього Акту, передається у справному стані та 

придатне для використання за цільовим призначенням. 

 

ПІДПИСИ СТОРІН 

Корюківська міська рада 

Корюківського району Чернігівської  області 

 

ЄДРПОУ 04061760 

Місцезнаходження: 15300, вул.Бульварна, 6 

м.Корюківка, Корюківський р-н, 

Чернігівська область 

Міський голова: 

 

 

__________________Р.Р.АХМЕДОВ 

Установа «Центр розвитку місцевого 

самоврядування» (ЦРМС) 

ЄДРПОУ 40896709  

Місцезнаходження: 01025, м. Київ,  

вул. В. Житомирська , буд 20 

 

 

Голова Правління 

 

 

______________________ О. І. СВИСТУН 

 

 



№
 п

/п

Назва населеного пункту, кількість Назва ТМЦ Кількіст
ь, шт.

Сума, 
грн.

Ва
рт

іс
ть

 за
 

од
ин

иц
ю

1 м.Корюківка - 1 Автоматична кавова машина Philips-Saeco Incanto HD 8918/09 (виробник: Philips) 1 3,610.78 3,610.78
2 м.Корюківка - 1 Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Xerox 3025NI (Wi-Fi) (виробник: Xerox) 1 2,884.89 2,884.89
3 м.Корюківка - 1 Жорсткий диск Western Digital My Passport 2TB WDBYFT0020BYL-WESN 2.5 USB 3.0 External Yellow 1 1,260.00 1,260.00

4 м.Корюківка - 1
Ноутбук HP 250 G5 (W0S97UT) I3/4/500/15.6”/DVD/W10P + Прогр заб MicroOffice Home and Busi 2016 
32/64 1 2,655.23 2,655.23

5 м.Корюківка - 1 Піч мікрохвильова SAMSUNG MS23F302TAS/BW(23л/мех/соло) (виробник: SAMSUNG) 1 1,352.42 1,352.42
6 м.Корюківка - 1 Холодильник CANDY CCTOS502WH (виробник: CANDY) 1 1,893.57 1,893.57
7 м.Корюківка - 1 Дошка 100*200 для маркера 1 970.00 970.00

Секретар міської ради                                                                     С.ОЛІЙНИК
                                                                                         

Додаток 1                               
до рішення  тридцять першої  

сесії Корюківської міської 
ради  сьомого скликання 

"Про прийняття у 
комунальну 

власність рухомого майна" 
від 17грудня 2019 року                

№ 44-31/VІI



№
 п

/п

Назва ТМЦ
Кількість, шт. Сума, грн.

Вартість за 
одиницю

1
Автоматична кавова машина Philips-Saeco Incanto HD 8918/09 (виробник: 
Philips) 1 3,610.78 3,610.78

2 Багатофункціональний пристрій А4 ч/б Xerox 3025NI (Wi-Fi) (виробник: Xerox) 1 2,884.89 2,884.89

3
Жорсткий диск Western Digital My Passport 2TB WDBYFT0020BYL-WESN 2.5 
USB 3.0 External Yellow (виробник: Western) 1 1,260.00 1,260.00

4
Ноутбук HP 250 G5 (W0S97UT) I3/4/500/15.6”/DVD/W10P + Прогр заб 
MicroOffice Home and Busi 2016 32/64 1 2,655.23 2,655.23

5
Піч мікрохвильова SAMSUNG MS23F302TAS/BW(23л/мех/соло) (виробник: 
SAMSUNG) 1 1,352.42 1,352.42

6 Дошка 100*200 для маркера 1 970.00 970.00

Секретар  міської ради С.ОЛІЙНИК

                                                                                         

Додаток 2                                                       
до рішення  тридцять першої  сесії 

Корюківської міської ради  сьомого 
скликання "Про прийняття у                                                        

комунальну власність рухомого майна"                        
від 17грудня 2019 року  № 44-31/VІI

Перелік рухомого майна,  що передається Корюківському міському молодіжному центру «КУБ» Корюківської міської ради  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
                                                                                                                                      

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять перша сесія сьомого скликання) 

 

 

17 грудня 2019 року                      м. Корюківка                                №  45-31/VII 

 

Про Звернення депутатів  

Корюківської міської ради до  

Верховної Ради України,  

Комітету з питань фінансів,  

податкової та митної політики,  

народного депутата України Зуєва М.С. 

 

Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

міська рада вирішила : 

 

1. Звернутися до Верховної Ради України, Комітету з питань фінансів, 

податкової та митної політики, народного депутата України Зуєва М.С. 

щодо скасування Закону України № 128-IX від 20.09.2019 року «Про внесення 

змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших 

законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та 

Закону України № 129-IX від 20.09.2019 року «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і 

послуг», (додається). 

 

2. Направити Звернення депутатів Корюківської міської ради до 

Верховної Ради України, Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики,  народного депутата України Зуєва М.С. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних  

ситуацій, регуляторної  політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



Верховній Раді України,  

Комітету з питань фінансів,  

податкової та митної політики,  

народному депутату України Зуєву М.С. 

 

 

Звернення депутатів Корюківської міської ради 

щодо скасування Закону України № 128-IX від 20.09.2019 року «Про внесення 

змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших 

законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та 

Закону України № 129-IX від 20.09.2019 року «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і 

послуг». 

  

Ми, депутати Корюківської міської ради, звертаємось до Вас з 

проханням щодо скасування Закону України № 128-IX від 20.09.2019 року 

«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 

та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та 

послуг» та Закону України № 129-IX від 20.09.2019 року «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі 

і послуг». 

Ці закони фактично знищують існуючий документообіг та звітність, 

адміністрування та ведення господарської діяльності малих підприємців 

значно ускладнюється, зростає кількість фінансових витрат. Після введення в 

дію прийнятих законів у 2020 році відчують на собі погіршення надходжень 

до місцевих бюджетів і місцеві органи самоврядування, тому що ланцюжок 

негативних наслідків відіб’ється перш за все на надходженнях від податку на 

доходи фізичних осіб, а саме найманих працівників, кількість яких очікувано 

буде скорочуватись. 

Запропонована у вказаних законах боротьба з тіньовими оборотами 

спрямована на вже зареєстрованих підприємців, які платять податки. А тих 

суб’єктів, які перебувають в тіньовому обігу ніяк запропоноване законодавче 

регулювання не зачіпає. Така ситуація мотивує чесних, зареєстрованих 

підприємців, перевести свою діяльність в тіньову сферу або взагалі виїхати до 

інших країн. 

Молодь, яка хоче започаткувати і вести свою власну справу – 

мікробізнес не зможе конкурувати на ринку через велике адміністративне та 

податкове навантаження. 

Встановлене вказаними законами України регулювання може мати 

зворотній ефект при вирішенні заявлених розробником питань детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі і послуг. 

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас скасувати: 



- прийнятий Закон України № 128-IX від 20.09.2019 року «Про 

внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 

та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та 

послуг»; 

- прийнятий Закон України № 129-IX від 20.09.2019 року «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у 

сфері торгівлі і послуг». 

На розгляд Верховної Ради України подано ряд законопроектів які є 

компромісними та враховують інтереси держави, органів місцевого 

самоврядування та підприємців. 

Наголошуємо, що саме простота ведення бізнесу, доступне 

кредитування та лібералізація податків має стати драйвером становлення 

середнього класу та сталого розвитку економіки України. 
 

Схвалено на пленарному засіданні  

тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 17 грудня 2019 року 

№  45-31/VII 

 
 


	Дод 1
	Дод 2
	Дод 3
	дод 4
	Дод 1
	Дод 2
	Дод 3
	дод 4
	дод 5
	Дод 6
	Дод 7
	Дод 6
	Дод 7
	1.1. Коротка характеристика громади
	SWOT-аналіз Корюківської громади
	Пріоритети розвитку
	І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
	Відповідно до цього механізму, відшкодування 30% тіла кредиту здійснюється на підставі договіру  про відшкодування % тіла кредиту,  залученого  ОСББ на  здійснення енергозберігаючих заходів.
	 договір про відшкодування тіла кредиту, залученого ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів;
	Примірний договір

	про відшкодування % тіла кредиту,  залученого  ОСББ на  здійснення енергозберігаючих заходів
	м. Корюківка                                                                     ___  ___________20___  р.
	1. Предмет договору
	2. Умови, порядок та здійснення відшкодування частини суми кредиту
	3. Обов'язки та права Сторін
	3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується:

	3.2. Позичальник зобов'язується:
	3.3 Головний розпорядник коштів має право:
	3.4. Позичальник має право:
	4. Відповідальність Сторін
	5.  Заключні положення
	Реквізити сторін
	ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                            рішенням тридцять пе...
	сьомого  скликання
	від 17 грудня  2019 року
	ПРОГРАМА
	компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік
	м.Корюківка
	2019р.
	1.Визначення проблеми,
	на  розв’язання якої спрямована програма
	Секретар міської ради                                                              С.ОЛІЙНИК
	ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                            рішенням тридцять пе... (1)
	сьомого  скликання (1)
	від 17 грудня  2019 року (1)

	ПРОГРАМА
	«Шкільне  харчування»
	на  2020 – 2021 роки
	2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

	І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
	ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

	СКЛАД
	О.З.
	Ж.Ф.
	Авто
	Про дозвіл на виготовлення
	документації із землеустрою
	Про дозвіл на виготовлення  технічної
	документації із землеустрою щодо
	встановлення меж земельної ділянки в натурі
	(на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами
	Про дозвіл на розробку проекту землеустрою
	А  К  Т
	Додаток1
	Додаток 2

