
Порядок денний 

позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 01 квітня 2020 року 

м. Корюківка 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про заходи щодо протидії поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста 

Корюківка та села Гуринівка. 

2. Про внесення змін до рішення щодо запобігання поширенню COVID-19. 

3. Про затвердження проєктної документації. 

4. Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 років. 

5. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 
6. Про субвенцію з державного бюджету. 

7. Про затвердження калькуляції КП «Корюківкаводоканал». 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

01 квітня 2020 року м. Корюківка № 109 

 

Про заходи щодо протидії поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

на території міста Корюківка та села Гуринівка 

 

Розглянувши протокол засідання районної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 01.04.2020 року №7, протокол 

засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 31.03.2020 року 

№3, протокол засідання комісії Корюківської міської ради з питань техногенно- 

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 01.04.2020 № 4 та у 

відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 

211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 19, 79 

Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 5, 11, 28, 30 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», ст. 32, 36 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити на території міста Корюківка (надалі – м. Корюківка) та 

села Гуринівка (надалі – с. Гуринівка), Корюківського району, Чернігівської 

області наступні протиепідемічні заходи: 

1.1. Визначити межі карантину — населені пункти м. Корюківка та 

с.Гуринівка i маркувати ïx шляхом встановлення інформаційних знаків, 

табличок про введення особливого режиму проведення протиепідемічних 

заходів. 

1.2. Провести силами підрозділів Управління ДСНС України у 

Чернігівській області, ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» та комунальних підприємств Корюківської міської ради дезінфекційні 

заходи у приміщеннях обсервації контактних осіб першої лінії та забезпечити 

працівників вищезазначених організацій дезінфікуючими засобами та засобами 

захисту. 

1.3. Забезпечити харчування осіб, які залучені до надання медичної 

допомоги у зв’язку із протидією гострій респіраторній хворобі COVID-19 та 

постійно знаходяться на роботі. 



1.4. КНП «Корюківський ЦПМСД» КРР (Лещенко С.В.), КНП 
«Корюківська ЦРЛ» (Пивовар С.Г.) рекомендувати опрацювати питання про 

забезпечення місцями для відпочинку працівників поліції, які залучені до 

заходів із протидії гострій респіраторній хворобі COVID-19. 

1.5. Організувати роботу щодо залучення соціальних служб, громадських 

та волонтерських організацій з метою надання допомоги особам з інвалідністю, 

особам похилого віку та іншим малозахищеним верствам населення щодо 

отримання ними пенсій, оплати комунальних послуг, доставки продуктів 

харчування та предметів першої необхідності. 

1.6. Суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність в межах 

карантину, забезпечити проведення дезінфекційних заходів (зокрема поточної 

дезінфекції приміщень) та реалізації продуктів харчування в фасованому та 

ізольованому вигляді. 

1.7. Рекомендувати громадянам обмежити пересування на власному 

автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та областями 

України. 

 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради 

(Лимаренко Н.П.) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі 

Корюківської міської ради та забезпечити інформування населення про 

визначення меж територій карантину, а також впровадження профілактичних, 

протиепідемічних та інших заходів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Ахмедова Р.Р. 

 
 

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 

01 квітня 2020 року м. Корюківка № 110 

 

Про внесення змін до рішення щодо 

запобігання поширенню COVID-19 

 

Розглянувши протокол засідання комісії Корюківської міської ради з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 01.04.2020 

року №4, на виконання постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 30.03.2020 року №5, постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.20 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

керуючись ст. 11, 28, 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», ст. 11, 17 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 32, 36 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
«Про запобігання поширенню COVID-19 на території громади» №104 від 

27.03.2020 року, а саме: 

1.1. Пункт 1.2. рішення викласти в наступній редакції: 
«1.2. Тимчасово обмежити проведення всіх масових (культурних, 

розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних 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. Пункт 1.4. доповнити підпунктом Г) наступної редакції: 

«Г) У разі здійснення торгівлі на ринках, забезпечити можливість 

функціонування ринків лише за дотримання наступних умов: 

 зареєстрований оператор ринку харчових продуктів; 

 знаходження на ринку не більше одного відвідувача на 20 м2
 

торгівельної площі; 

 наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями 

в чергах не менш ніж 1,5 метри; 

 забезпечення відповідного персоналу та покупців засобами 

індивідуального захисту (масками); 



 забезпечена можливість дотримання протиепідемічних заходів та 

санітарно-гігієнічних норм, у тому числі наявність санітарних вузлів, що 

забезпечені дезінфекційними засобами; 

 для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі повинна 

становити не менше ніж 3 метри.» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова 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 

 

01 квітня 2020 року м. Корюківка № 111 

 

Про затвердження проєктної 

Документації 

 

Розглянувши експертний звіт ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 31.03.2020 

№02/061/20, керуючись Порядком затвердження проєктів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 травня 2011 року № 560, ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити проєктну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по вул. Шевченка ПК18+56 – ПК20+48 в м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області» на суму 1498,244 тис. грн. 

1.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – капітальний ремонт. 

Кошторисна вартість робіт: 
всього – 1498,244 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 1165,579 тис. грн., 

інші витрати – 332,665 тис. грн. 

1.2. Генеральний проєктувальник – ФОП Примак М.М. 
1.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 31.03.2020 

№02/061/20. 

 
 

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 

 

01 квітня 2020 року м. Корюківка № 112 

 

Про закінчення опалювального 

сезону 2019-2020 років 

 

Відповідно до п. 5 Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити термін завершення опалювального сезону 2019 - 2020 років  

в населених пунктах  Корюківської  міської  ради  о  24.00  годині  15  квітня  

2020 року для всіх категорій споживачів. 

 

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

міської ради від 07.10.2019 № 396 «Про початок опалювального сезону 2019 - 

2020 років». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова 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 

 

01 квітня 2020 року м. Корюківка № 113 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., враховуючи протокол засідання комісії Корюківської 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 01.04.2020 року № 4, керуючись п.15 рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про 

міський бюджет на 2020 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

виконком міської ради вирішив: 

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

і інвентар» в сумі 174800,00грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 45200,00грн 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 200000,00грн. для придбання засобів індивідуального 

захисту, дезінфікуючих засобів та лабораторних пробірок для КНП 

«Корюківська ЦРЛ». 

 

3. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в 

сумі 100000,00грн. для придбання засобів індивідуального захисту та 

дезінфекції для КНП «Корюківський ЦПМСД». 

 

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

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

«Про міський бюджет на 2020 рік». 



5. Контроль за  виконання  даного рішення  покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова 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 

 

01 квітня 2020 року м. Корюківка № 114 

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 

березня 2019 № 32 «Про розподіл субвенції» міському бюджету виділена 

субвенція з державного бюджету на покращення соціального захисту окремих 

категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в сумі 

441 420,00грн. (ККД 41032500). У зв’язку з цим, керуючись п.15 рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 

грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік», ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих 

категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в сумі 

441420,00грн– Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради (КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))». 

 

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

внесенні змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 рік». 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бикова 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 

 

01 квітня 2020 року м. Корюківка № 115 

 

Про затвердження калькуляції 

КП «Корюківкаводоканал» 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 26.03.2020 щодо 

затвердження вартості робіт, що виконуються підприємством, керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Затвердити станом на 01 квітня 2020 року комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради калькуляцію вартості роботи 1 

години ПМ ЗІЛ – 130. 

Калькуляція додається. 

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 


