
Порядок денний 

            позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради 

                                              від 20 березня 2020 року 

                                                    м. Корюківка 
 

 

1. Про додаткові заходи,  спрямовані  на  запобігання  розповсюдженню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

2. Про заходи щодо збалансування міського бюджету у 2020 році в 

процесі його виконання. 

3. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. 

  



 

                                                             
                                                               У К Р А Ї Н А 

 

                                  КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

                                      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 березня 2020 року                       м. Корюківка                                     № 99 

 

Про додаткові заходи, спрямовані на  

запобігання розповсюдженню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 

  

Розглянувши протокол комісії Корюківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 20.03.2020           

№ 2, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020             

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» (зі змінами), враховуючи рекомендації Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства юстиції України, Головного управління 

Держрпродспоживслужби в Чернігівській області, керуючись ст.ст. 11, 28, 30 

Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. ст. 17, 18, 

32, 36  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

                            виконком міської ради вирішив:  
 

1. З метою недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 ввести тимчасові обмежувальні заходи на території населених 

пунктів Корюківської міської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України про встановлення карантину, а саме: 

1.1. Тимчасово обмежити проведення всіх масових (культурних, 

розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних (в тому числі 

роботу ринків (повсякденних, періодичних) ярмарків тощо) та інших) заходів, 

у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення 

роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

1.2. Тимчасово обмежити роботу суб’єктів господарювання, яка 

передбачає прийом відвідувачів, зокрема, закладів громадського харчування 

(ресторанів, кафе тощо), торговельно - розважальних центрів, інших закладів 

розважальної діяльності, фітнес - центрів (спортивних залів), закладів 

культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім 

роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, 



провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної 

діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із 

застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення 

відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. 

1.3. Тимчасово обмежити роботу абонентських відділів (центрів 

обслуговування споживачів) комунальних підприємств Корюківської міської 

ради та інших організацій відповідного (соціального) спрямування, бібліотек 

(передбачивши режим дистанційної роботи). 

1.4. Виконавчому апарату, структурним підрозділам, старостинським 

округам, в.о. старост на території сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски, 

Бешківка, Домашлин, Лукавець, Бурківка, Савинки Корюківської міської ради 

здійснювати прийом та видачу документів за допомогою засобів 

телекомунікації (телефону, електронної пошти, тощо) та поштового зв’язку. 

 

2. Підприємствам, визначеним в пункті 1.3., утриматися від відвідування 

споживачів з метою перевірки показань засобів обліку. 

 

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

підприємницької діяльності організувати дистанційний режим роботи 

працівників. 

  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови згідно з функціональними повноваженнями. 

 

 

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 

 

20 березня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 100 
 

Про заходи щодо збалансування 

міського бюджету у 2020 році 

в процесі його виконання 

      

З метою підвищення рівня фінансової спроможності міського бюджету, 

враховуючи положення ст. 78 Бюджетного кодексу України,  на виконання 

вимог постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання 

надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від 

23.01.2015 № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам», враховуючи розпорядження голови 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 18.02.2020 № 98 «Про 

заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2020 році», керуючись          

ст.ст. 27, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Затвердити План заходів щодо наповнення міського бюджету, 

вишукання додаткових джерел надходжень до нього, дотримання жорсткого 

режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово - бюджетної 

дисципліни у 2020 році (додається). 

 

        2. Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів, 

передбачених зазначеним Планом. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20 березня 2020 року                        м. Корюківка                                          № 101 

 

Про іншу субвенцію з  

обласного бюджету 

 

        Згідно спільного розпорядження голів обласної державної адміністрації та 

обласної ради від 19.03.2020 № 26 «Про виділення коштів»  міському бюджету 

виділена інша субвенція з обласного бюджету  на виконання доручень 

виборців депутатами обласної ради в сумі 10000,00 грн. (ККД 41053900). У 

зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

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

бюджет на 2020 рік», ст.  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти  іншої субвенції з обласного бюджету  на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради за пропозицією депутата 

обласної ради Мурая В.П. на покращення матеріально - технічної бази 

Корюківської ДЮСШ в сумі 10000,00 грн.. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) врахувати дане рішення при 

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від                

17 грудня 2019 року № 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік».  

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 


