
Порядок денний 

                        засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                              від 04 лютого 2020 року 

 

1. Про виконання міського бюджету за 2019 рік. 

2. Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VII «Про міський бюджет 

на  2020 рік». 

3.  Про міські Програми. 

4. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

5. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Корюківської міської 

ради. 

6. Про надання повноважень щодо складання адміністративних протоколів. 

7. Про затвердження калькуляцій.  

8. Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту жителю с. Наумівка Корюківського району Кирику О.М..  

9. Про надання матеріальної допомоги.                            

10. Про надання дозволу на торгівлю вінками, корзинами та квітами. 

 



                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого 2020 року                      м. Корюківка                                               № 47 

 

Про виконання  

міського бюджету за 2019 рік 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Подати на затвердження Корюківської міської ради звіт про виконання 

міського бюджету за 2019 рік: 

 

-    по  доходах  у  сумі  178 134,4  тис. гривень, в  тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 166 070,3 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 12 064,1 тис. гривень; 

 

-   по видатках у сумі 191 545,2 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 146 877,6 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 44 667,6 тис. гривень; 

 

-    по кредитуванню  у сумі 137,4 тис. гривень, в  тому числі по загальному 

фонду в сумі 120,0 тис. гривень, по спеціальному фонду в сумі 17,4 тис. 

гривень. 

  

 
 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого 2020 року                        м. Корюківка                                            № 48 

 

Про внесення змін до рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VII  

«Про міський бюджет на 2020 рік» 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

       Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення  змін до 

рішення тридцять першої сесії міської ради сьомого скликання від 17.12.2019    

№ 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік», а саме: 

 

- пункти 1, 5 викласти в наступній редакції:  

 

 «1. Визначити на 2020 рік : 

 

-  доходи  міського  бюджету у сумі 171 523 960 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету – 165 908 960 гривень та доходи 

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

до цього рішення; 

 

-  видатки міського  бюджету у сумі 176 598 960 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду   міського бюджету – 162 346 160 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету – 14 252 800 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  6 317 800  

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  6 317 800 

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 0,13 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 

визначених цим пунктом. 
 

      5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 37 670 220 гривень згідно з додатком 7 до 

цього рішення.»; 

  

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого 2020 року                   м. Корюківка                                               № 49 

 

Про міські Програми 

 

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І.,  керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

виконком міської ради вирішив:  

 

       1. Подати на затвердження Корюківської міської ради проєкт  Програми 

фінансової підтримки 9 державної пожежно - рятувальної частини                                

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

України у Чернігівській області для покращення матеріально - технічного стану 

в 2020 -2022 роках, що додається.  

 

2. Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення              

змін до Комплексної програми профілактики правопорушень на 2019 -                  

2021 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про 

затвердження міських Програм», а саме: 

2.1. У пункті 9 паспорта Програми  «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

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

«818,0 тис. грн.».  

2.2. У розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти в 

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

виконання Програми у 2019-2021 роках, складає 818,0 тис. грн. згідно додатку 1 

до Програми, з них 298,0 тис. грн.  – надання субвенції державному бюджету 

для Корюківського відділення поліції Менського відділу ГУНП в Чернігівській 

області (2019 рік - 218,0 тис. грн., 2020 рік - 60,0 тис. грн., 2021 рік - 20,0 тис. 

грн.). 

2.3. Розділ Програми  «Ресурсне забезпечення Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» викласти в наступній 

редакції: 

 



Ресурсне  забезпечення Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки 
 

                                                      (грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього, в 

т.ч. 
2019 р. 2020 р. 2021 р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

200000 

 

200000 - 

 

- 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

320000 100000 100000 120000 

3. Придбання та установка 

системи автоматичної 

відео фіксації 

(Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

120000 120000   

4. Матеріально-технічне 

забезпечення 

автотранспорту відділення 

поліції (ремонт 

автотранспорту) 

(Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

100000 20000 60000 20000 

5. Придбання теплопринтера 

для винесення електронних 

постанов (Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

6000 6000   

6. Придбання копіювального 

пристрою (Корюківське 

ВП Менського ВП ГУНП) 

12000 12000   

7 Придбання квадрокоптера 

та набору аксесуарів Mavic 

2 Part Fly More Kit до 

квадрокоптера  

(Корюківське ВП 

Менського ВП ГУНП) 

60000 60000   

 Разом 818000 518000 160000 140000 

      

3. Контроль за виконанням даного рішенням покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                             Р.АХМЕДОВ                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки 

9 державної пожежно-рятувальної частини  

(м. Корюківка) 2 державного пожежно-рятувального 

загону Управління ДСНС України у Чернігівській 

області  для покращення матеріально-технічного 

стану в 2020-2022 роках 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2020 рік 
  

ПАСПОРТ 



Програми фінансової підтримки 

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

пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській 

області для  покращення матеріально-технічного стану в 2020-2022 роках 

 
 

1.  
Ініціатор розроблення 

Програми 

9 державна пожежно-рятувальна частина 

(м.Корюківка) 2 державного пожежно-

рятувального загону  У ДСНС України у 

Чернігівській області 

2.  

Нормативно-правові 

документи, на підставі 

яких розроблено 

Програму 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодекс 

Цивільного захисту України   

3.  Розробник Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

У ДСНС України у Чернігівській області 

4.  
Відповідальний 

виконавець Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

У ДСНС України у Чернігівській області 

5.  Учасники Програми 

Корюківська міська рада, 9 державна 

пожежно-рятувальна частина (м. Корюківка) 

2 державного пожежно-рятувального загону  

У ДСНС України у Чернігівській області 

6.  
Термін реалізації 

Програми 
2020 - 2022 роки 

7.  
Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

8.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

2020 рік – 200000 грн. 

2021 рік – 250000 грн. 

2022 рік – 300000 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. Загальні положення 

 

 Програма Підтримки діяльності 9 ДПРЧ (м. Корюківка)  2 державного 

пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у Чернігівській 

області (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Кодексу Цивільного захисту України  і 

спрямована на: 

-  реалізацію державної політики  з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, гасіння пожеж, порятунку людей та матеріальних цінностей; 

-  виконання заходів щодо створення системи рятувальної служби; 

-  проведення бойової підготовки рятувальних підрозділів для роботи в 

мирний час та в умовах особливого періоду; 

-  створення запасу пально-мастильних матеріалів для проведення 

рятувальних робіт та гасіння пожеж; 

-  ремонт рятувальної та пожежної техніки; 

-  придбання спецодягу та обмундирування для особового складу 

пожежно-рятувального підрозділу; 

- придбання засобів радіозв’язку, засобів малої механізації; 

- придбання медичних препаратів для медичних укладок. 

Пожежі є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які 

нерідко набувають катастрофічного характеру та приводять до значних втрат 

ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. Негативні наслідки 

від них позначаються не лише на економічній та екологічних сферах, а й 

завдають відчутних збитків культурному надбанню як національного, так і 

світового значення.  

Щороку на території Корюківської ОТГ виникає понад 60 пожеж у 

житловому секторі, на виробничих підприємствах і відкритій території. На 

пожежах в середньому гине від 1-ї до 3-х осіб. Стан техногенного та пожежного 

навантаження на території громади ускладнюється у зв’язку з наявністю 25 

потенційно-небезпечних об’єктів.  

Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує 

значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  

Матеріально-технічне оснащення, забезпечення паливно-мастильними 

матеріалами 9 державної пожежно-рятувальної частина (м. Корюківка)                            

2 державного пожежно-рятувального загону Управління ДСНС України у 

Чернігівській області (далі – Підрозділ) не відповідає сучасним вимогам та 

потребує доукомплектуванням інструментами, обладнанням та додаткового 

придбання паливно-мастильних матеріалів.  

Крім того, постала нагальна необхідність у придбанні форменого одягу, 

спеціального захисного одягу, касок пожежних, засобів радіозв’язку, засобів 

малої механізації, медичних препаратів для медичних укладок та запасних 

частин для пожежних автомобілів.  

Проведений аналіз стану пожежної безпеки свідчить про наявність 

проблем, які потребують негайного вирішення.  



 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є удосконалення діяльності органів місцевого 

самоврядування в напрямку реалізації державної політики, спрямованої на 

забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і 

культурних цінностей та довкілля, досягнення гарантованого рівня захисту 

населення і територій від негативних наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

Основними завданнями Програми є: 

- розробка та забезпечення заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій; 

-  забезпечення своєчасного реагування на надзвичайні ситуації на 

об’єктах та житлових будинках громадян Корюківської ОТГ; 

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення 

постраждалого населення; 

-  проведення роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, 

установ та організацій по недопущенню пожеж та надзвичайних ситуацій на 

підпорядкованих об’єктах та діям у випадку їх виникнення. 

 

ІІІ. Фінансове забезпечення 

 

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів  бюджету 

Корюківської об’єднаної територіальної громади та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів Програми, є 

орієнтовними і в ході її виконання можуть уточнюватися. 

 

V. Очікувані результати 

 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

- зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з 

пожежами, небезпечними для життя і здоров’я громадян, створення 

сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу 

негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище; 

- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей 

та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою 

систем протипожежної автоматики; 

- мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної 

пожежі; 

- своєчасне та ефективне проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

 

Начальник фінансового відділу                                             О.БАРСУК



     

Додаток 1 до Програми 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                                   О.БАРСУК  

 

 

№з

/п 
Назва напрямку діяльності 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(тис.грн.) 

Очікуваний результат 

1 2  3 4 5 6 7 

1 

Підвищення рівня 

оперативної готовності 
щодо гасіння пожеж та 

здатності до проведення 

аварійно-рятувальних і 
інших невідкладних робіт 

Підрозділом 

Закупівля: 

паливно-мастильних 

матеріалів; форменого 
одягу; спеціального 

захисного одягу; касок 

пожежних; засобів 
радіозв’язку; засобів 

малої механізації; 

медичних препаратів 
для медичних укладок; 

запасних частин для 

пожежних автомобілів. 

2020 рік 

2021 рік 

2022 рік 

Корюківська 
міська рада 

Міський 
бюджет 

200 

250 

300 

Покращення оперативності та 

злагодженості дій при гасінні 

пожеж та ліквідації 
надзвичайних подій, ситуацій 

Підрозділом, розширення 

можливостей Підрозділу щодо 
проведення аварійно-

рятувальних і інших 

невідкладних робіт. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04 лютого 2020 року                  м. Корюківка                                            № 50 
 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав 

 

Розглянувши подання Корюківської районної спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів), керуючись Положенням про 

відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст. 42, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

                           виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав за мужність та професіоналізм, проявлені при виконанні військового 

обов’язку, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради                 

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

-      Ветренюка Віктора Миколайовича, учасника бойових дій в Афганістані, 

-  Іваненка  Володимира  Олександровича, учасника  бойових дій в 

Афганістані, 

-      Кльову Івана Івановича, учасника бойових дій в Афганістані, 

-      Клименка Миколу Дмитровича, учасника бойових дій в Афганістані. 

Підстава: подання Корюківської районної спілки ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) від 30.01.2020 вх. № 69/04-02. 
 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі         

1200 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого 2020 року                м. Корюківка                                                 № 51 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету Корюківської міської ради  

 

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 21.11.2018 № 440 «Про створення аукціонної комісії», виклавши 

склад комісії в наступній редакції: 

 

«Голова комісії: 

САВЧЕНКО Олександр Миколайович – перший заступник міського 

голови. 
 

Заступник голови комісії: 

ВАЩЕНКО Іван Олександрович – начальник юридичного відділу - 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради.  
 

Секретар комісії: 

ДОЛБІНА Людмила Михайлівна – провідний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради. 
 

Члени комісії  

СКИБА Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради, 

ГОЛОВАЧОВА Світлана Миколаївна – головний спеціаліст фінансового 

відділу виконавчого апарату міської ради, 

БАБИЧ Вікторія Сергіївна – провідний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради, 

ЧАЛИК Оксана Василівна – спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату міської ради.»  

 



2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 21.03.2013 № 46 «Про порядок обліку, використання та зберігання 

документів,  інших  матеріальних  носіїв,  які  містять відомості, що становлять  

службову інформацію» (зі змінами), виклавши додатки 1, 2 до цього рішення в 

новій редакції (додаються). 

 

 

  Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Додаток 1 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                            Рішення виконкому 

                                                                            від 21 березня 2013 року № 46 

                                                                            (із змінами, внесеними 

                                                                            рішеннями виконкому 

                                                                            від 16 березня 2017 року № 90, 

                                                                            від 04 лютого 2020 року № 51) 

 

          

                                                     

СКЛАД  

комісії з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому  апараті 

Корюківської міської ради 

 

Голова комісії – Савченко Олександр Миколайович, перший заступник  

міського голови. 

 

Заступник голови комісії – Пономаренко Зоя Юріївна,  керуючий справами 

(секретар) виконкому міської ради.  

 

Секретар комісії  – Лимаренко Ніна Петрівна, начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради. 

 

Члени комісії: 

Олійник Світлана Олександрівна – секретар міської ради,  

Биков Олександр Миколайович –  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

Кожема Оксана Миколаївна – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого апарату міської ради (головний бухгалтер), 

Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради, 

Бабич Вікторія Сергіївна – провідний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради. 

 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                                  З.ПОНОМАРЕНКО                                                     

 

 

 

 
 

                



                                                                                                Додаток 2 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Рішення виконкому 

                                                                                  від 21 березня 2013 року № 46 

                                                                                  (із змінами, внесеними 

                                                                                  рішеннями виконкому 

                                                                                  від 16 березня 2017 року № 90, 

                                                                                  від 04 лютого 2020 року № 51) 

 

 

                                                   ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію з питань роботи із службовою інформацією  

у виконавчому  апараті Корюківської міської ради 

 

                                              І. Загальні положення 

  

      1. Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією у 

виконавчому  апараті Корюківської міської ради (далі – Положення) визначає 

основні завдання та функції комісії з питань роботи із службовою інформацією 

у виконавчому  апараті Корюківської міської ради (далі – Комісія).  

      2. Комісія утворюється на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової Інструкції про 

порядок ведення обліку, зберігання. використання і знищення документів, та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» і у 

своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського 

голови, Інструкцією з діловодства та Інструкцію про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію, а також цим Положенням.  

 

                                               ІІ. Завдання Комісії  

 

      Основними завданнями Комісії є:  

      1) складення на підставі пропозицій структурних підрозділів міської ради 

та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять 

службову інформацію (далі – перелік відомостей), і подання його на 

затвердження міському голові;  

      2) перегляд документів з грифом «Для службового користування» з метою 

його підтвердження або скасування;  

      3) розгляд документів з грифом «Для службового користування» на 

предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка 

може бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



      4) розслідування на підставі розпорядження міського голови  фактів втрати 

документів з грифом «Для службового користування» та розголошення 

службової інформації;  

       5) розгляд питання щодо присвоєння грифа «Для службового 

користування» документам, що містять службову інформацію, яка не 

передбачена переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий 

документ;  

      6) вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується 

ознайомити іноземців або які будуть їм передані.  

 

                                     IIІ. Структура і склад Комісії  

 

    1. Комісія утворюється у виконавчому  апараті Корюківської міської ради 

утворюється розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого 

комітетуі є постійно діючим органом.  

       2. Положення про Комісію та склад Комісії затверджуються 

розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого комітету.  

       3. До складу Комісії включаються керівні працівники міської ради, 

працівники загального відділу, інших структурних підрозділів.  

       4. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів 

Комісії.  

       5. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання 

покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та 

визначає коло питань, що підлягають розгляду. У разі відсутності голови 

Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії. У разі відсутності 

голови Комісії та заступника голови Комісії обов’язки голови Комісії виконує 

один з членів Комісії, що обирається Комісією за поданням її секретаря. У разі 

відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує один з членів Комісії, що 

обирається за поданням голови Комісії або заступника голови Комісії.  

       6. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та 

матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів 

засідань Комісії.  

       7. Член комісії має право:  

1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;  

2) подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що 

розглядаються;  

3) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;  

4) вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.   

       8. Член Комісії зобов'язаний:  

1) особисто брати участь у роботі Комісії;  

2) не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у 

роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх 

осіб;  

3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови 

Комісії;  



4) обов’язково брати участь у голосуванні.  

 

 

                                   IV. Порядок роботи Комісії  

 

       1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. 

Дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає її голова.  

       2. Засідання Комісії є правоможним у разі участі в ньому не менше 

половини її складу.  

       3. Секретар комісії завчасно повідомляє членів Комісії про порядок денний 

запланованого засідання, дату, час і місце його проведення.  

       4. Документування діяльності Комісії здійснюється державною мовою.  

       5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються 

шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі 

рівного розподілу голосів голос голови Комісії є ухвальним.  

       6. Рішення Комісії оформлюється протоколом, що підписується головою і 

секретарем, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу міським 

головою. 

       7. Організаційне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Комісії, 

підготовку матеріалів для розгляду Комісією здійснює загальний відділ 

виконавчого апарату міської ради. 

 

 

Керуючий справами 

(секретар) виконкому                                                           З.ПОНОМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого  2020 року                      м. Корюківка                                          № 52 

 

Про надання повноважень щодо 

складання адміністративних протоколів 

 

  Розглянувши клопотання Корюківського відділення поліції Менського  

ВП ГУНП в Чернігівській області та комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради щодо надання працівникам 

поліції повноважень на складання адміністративних протоколів у справах про 

адміністративні правопорушення, керуючись ст. 218, 219, 221, 255 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                             виконком міської ради вирішив: 

 

1. Уповноважити на складання адміністративних протоколів у справах про 

адміністративні правопорушення працівників Національної поліції згідно з 

переліком, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 01.06.2017 № 186 «Про надання повноважень 

щодо складання адміністративних протоколів» зі змінами та доповненнями. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішенням покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 

 

 
  

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської  міської ради 

від 04 лютого 2020 року  № 52 

 

ПЕРЕЛІК 

 

працівників національної поліції, уповноважених складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1033 та правопорушення, 

що розглядаються адміністративною комісією при виконкомі міської ради та 

виконавчим комітетом міської ради за статтями 218 – 219 та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення 

 

1. Начальник сектору превенції Корюківського ВП МВП ГУНП в 

Чернігівській області капітан поліції Плющ Григорій Анатолійович. 

2. Старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Корюківського 

ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції Барабаш Віктор 

Олександрович. 

3. Дільничний офіцер поліції сектору превенції Корюківського ВП МВП 

ГУНП в Чернігівській області капітан поліції Курбаков Володимир 

Анатолійович. 

4. Дільничний офіцер поліції сектору превенції Корюківського ВП МВП 

ГУНП в Чернігівській області капітан поліції Тищенко Олександр Вікторович. 

5. Дільничний офіцер поліції сектору превенції Корюківського ВП МВП 

ГУНП в Чернігівській області капітан поліції Кожушко Микола Вікторович. 

6. Дільничний офіцер поліції сектору превенції Корюківського ВП МВП 

ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції Мірошниченко 

Олександр Сергійович. 

7. Дільничний офіцер поліції сектору превенції Корюківського ВП МВП 

ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції Кравченко Андрій 

Олександрович. 

8. Інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Корюківського ВП 

МВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції Порва Ярослава 

Вікторівна. 

9. Начальник сектору реагування патрульної поліції № 1 Корюківського 

ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції Давидов Роман 

Миколайович. 

10. Начальник сектору реагування патрульної поліції № 2 Корюківського 

ВП МВП ГУНП в Чернігівській області майор поліції Старовойт Віктор 

Анатолійович. 

11. Начальник сектору реагування патрульної поліції № 1 Корюківського 

ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції Тихоновський Валерій 

Вікторович. 



12. Начальник сектору реагування патрульної поліції № 1 Корюківського 

ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції Лисенко Максим 

Миколайович. 

        13. Інспектор сектору реагування патрульної поліції № 1 Корюківського 

ВП МВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції Сластьон 

Сергій Олександрович. 

14. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції № 1 

Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області старший сержант 

поліції Невжинський Руслан Сергійович. 

15. Інспектор сектору реагування патрульної поліції № 2 Корюківського 

ВП МВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції Олійник Анатолій 

Миколайович. 

16. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції № 2 

Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області старший сержант 

поліції Зелений Сергій Михайлович. 

17. Інспектор сектору реагування патрульної поліції № 3 Корюківського 

ВП МВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції Науменко 

Артем Олександрович. 

18. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції № 4 

Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області старший сержант 

поліції Макаренко Анатолій Михайлович. 

19. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції № 4 

Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області сержант поліції 

Леоненко Владислав Сергійович. 

 
 

 

Начальник юридичного  відділу - 

державний реєстратор                                                                        І.ВАЩЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого 2020 року                        м. Корюківка                                          № 53 

 

Про затвердження калькуляцій  

 

       Розглянувши клопотання Корюківської житлово - експлуатаційної контори               

від 30.01.2020 № 32, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                      виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити наступні калькуляції Корюківської житлово - експлуатаційної 

контори: 

-      калькуляцію вартості 1 години роботи слюсаря - електрика 4 розряду, 

-      калькуляцію вартості 1 години роботи слюсаря - сантехніка 3 розряду, 

-      калькуляцію вартості 1 години роботи трактора Т - 40, 

-      калькуляцію вартості 1 км. пробігу автомобіля МАЗ, 

-      калькуляцію вартості 1 км. пробігу автомобіля JAC, 

-      калькуляцію вартості 1 км. пробігу автомобіля ФПВ 442МВ, 

-      калькуляцію вартості встановлення лічильника холодної та гарячої води на 

металевих та пропіленових з’єднаннях, 

-      калькуляцію вартості  встановлення  лічильника холодної та гарячої води 

на металопластикових з’єднаннях, 

-   калькуляцію вартості заміни лічильника холодної та гарячої води на 

металевих та пропіленових з’єднаннях, 

-      калькуляцію вартості 1 години роботи мотопомпи в комплекті, 

-      калькуляцію вартості 1 години години роботи спецтехніки R-650. 

       Калькуляції додаються. 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого 2020 року                    м. Корюківка                                             № 54 

 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

жителю с. Наумівка Корюківського району 

Кирику О.М.  

 

       Розглянувши заяву жителя с. Наумівка Корюківського району                       

Кирика О.М. про порушення клопотання Корюківською міською радою перед 

Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі, на  підставі  розпорядження  голови  Чернігівської   

облдержадміністрації від 29.08.2016 № 483 «Про затвердження Правил 

надання пільгових довгострокових кредитів за Програмою «Власний дім», 

керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                          виконком міської ради вирішив: 

 

       Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання довгострокового 

пільгового кредиту в сумі 150 (сто п’ятдесят) тис. грн. Кирику Олександру 

Миколайовичу, що мешкає за адресою: ХХХХ, ХХХХ,  Корюківський район, 

Чернігівська область, на розвиток особистого селянського господарства 

(придбання сільськогосподарської техніки – навісного обладнання) (текст 

клопотання додається). 

       Підстава: заява вх. № 32/04-05 від 03.02.2020. 

 

      

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 



 

Чернігівський обласний Фонд 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

        Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 04 лютого 2020 року № 54 просить надати довгостроковий                

пільговий кредит Кирику Олександру Миколайовичу, який мешкає за адресою:  

ХХХХ,  Корюківський район, Чернігівська область, в сумі 150 (сто п’ятдесят) 

тис. грн на розвиток особистого селянського господарства (придбання 

сільськогосподарської техніки – навісного обладнання). 

         

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

04.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого 2020 року                       м. Корюківка                                         № 55 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Байдака М.Б.,             

Тарасенка В.О., заяви громадян та додані документи, керуючись рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 

«Про затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати Більченку Володимиру Васильовичу, зареєстрованому по                             

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну   допомогу на  лікування в сумі 6000 грн..   

       Кошти перерахувати у АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок                                          

№ ХХХХ. 

       Підстава: депутатське звернення Байдака М.Б., Тарасенка В.О.. 

 

        2. Надати Зеленому Михайлу Єгоровичу, зареєстрованому по                           

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  1500 грн.. 

       Кошти перерахувати в ТВБВ № 10024/0159 філії ЧО АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок № ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 20/04-05 від 27.01.2020. 

         

       3. Надати Шамарі Марії Михайлівні, зареєстрованій по  вул. ХХХХ,           

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  1500 грн.. 

       Кошти перерахувати в ТВБВ № 10024/0159 філії ЧО АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок № ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 31/04-05 від 31.01.2020.         



       4. Надати Муляренку Миколі Михайловичу, зареєстрованому по                           

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  1500 грн.. 

       Кошти перерахувати в ТВБВ № 10024/0159 філії ЧО АТ «Ощадбанк» на 

особовий рахунок № ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 28/04-05 від 31.01.2020. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04 лютого 2020 року                        м. Корюківка                                          № 56  

 

Про надання дозволу на  

торгівлю вінками, 

корзинами та квітами 

 

     Розглянувши колективну заяву громадян Алексієнко Л. В.,  Потапенко З. К.,     

Єрмоленко  Г. М.,  Симончук Р.В., Кулак Т.Д., , Черниша О. О., Журби О. В., 

Васильченко В. А., Ювженко Н. В. вх. № 29/04-05 від 31.01.2020,  керуючись             

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                                 виконком міської ради вирішив:  

   

     1. Надати  дозвіл  фізичним особам - підприємцям  на  торгівлю  вінками,   

корзинами  та   квітами  по  вул. Вокзальна, 6,  м. Корюківка, біля   магазину  

«Слов’янські  шпалери»  (зі  сторони  вул.  Передзаводська,  крім  проїжджої 

частини вулиці, згідно схеми розташування, що додається), з 01 по 24 квітня 

2020 року. 

 

     2. Зобов’язати вищезазначених підприємців укласти з Корюківською 

житлово-експлуатаційною конторою договори на вивезення сміття з території, 

зазначеної в п. 1, на період здійснення ними торговельної діяльності. 

      

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова О. М.. 

 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 
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