
Порядок денний  

позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради  

від 27 березня 2020 року  

м.Корюківка 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

2. Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати. 

3. Про запобіганню поширенню COVID-19 на території громади. 

4. Про завершення опалювального сезону 2019-2020 років в закладах освіти, 

культури та спорту. 

5. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

6. Про надання матеріальної допомоги. 

7. Про режим роботи в комунальних підприємствах міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 березня 2020 року                        м. Корюківка                                     № 102 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

 Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

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

ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

12.03.2020 року № 1, 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 55200,00грн.  

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 25200,00грн. для придбання  захисних костюмів для 

працівників 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 30000,00грн. для придбання засобів захисту від короновірусу  COVID-19 

(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 першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 березня 2019 року                        м. Корюківка                                          № 103 

 

Про надання дозволу на здійснення 

попередньої оплати 

 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Корюківської районної ради від 27.03.2020 № 03-05/139, 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 Деякі питання 

здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», ст.  59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Корюківський 

центр первинної медико – санітарної допомоги» Корюківської районної ради на 

здійснення попередньої оплати на придбання у ТОВ «Валанж-Фарм» вакцини 

Біолік у сумі 82432,80грн. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27 березня 2020 року                       м. Корюківка                                     № 104 

 

Про запобігання поширенню 

COVID-19 на території громади 

 

 Розглянувши протокол комісії Корюківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 25.03.2020 року 

№3, на виконання 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. З метою попередження на недопущення розповсюдження гострої 

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

ввести обмежувальні заходи на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади, до завершення дії карантину на території 

України, а саме: 

1.1. Призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти усіх типів, форм власності на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади. 

1.2. 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. 

1.3. Тимчасово обмежити роботу суб’єктів господарювання, яка 

передбачає приймання 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: 



А) торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними 

препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним 

матеріалом, засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу 

засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів; 

Б) провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, 

діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, 

технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з 

ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 

об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу 

засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів; 

В) торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

1.3.1. Керівників закладів, передбачених в підпунктах А, Б, В, незалежно 

від їх підпорядкування і форми власності, зобов’язати: 

•  забезпечити наявність споживачів у приміщенні із розрахунку 1 особа 

на 10 кв. м та заходи щодо дотримання санітарних норм, не допускати до 

торгівельних приміщень осіб без засобів індивідуального захисту (масок); 

•  забезпечити дотримання відстані не менше 1 метра між відвідувачами, 

які очікують дозволу на вхід до торгівельних приміщень; 

• проводити роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних 

заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів серед працівників; 

•  забезпечити працівників, які мають найбільший контакт із 

відвідувачами, засобами індивідуального захисту (з розрахунку 1 медична маска 

на 3 години роботи на особу та 1 флакон (100 мл.) спиртовмісного антисептика 

на 1 особу на зміну (до 12 годин), провести відповідне навчання з використання 

та знешкодження відпрацьованих масок, серветок та встановити відповідний 

контроль за дотриманням правил; 

•  забезпечити дотримання дистанції працівниками, які мають 

найбільший контакт із відвідувачами, на відстань як мінімум 1 метра, або 

встановити захисні екрани для захисту працівників; 

• забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами закладу, на 

відстань як мінімум 1 метра між людьми, шляхом нанесення обмежувальних 

позначок та знаків на підлозі; 

• забезпечити дотримання дистанції під час формування черг на вулиці 

біля закладу, на відстань як мінімум 1 метра між людьми; 

• збільшити кратність проведення дезінфекційних заходів (вологі 

прибирання з використанням дезінфікуючих засобів у приміщеннях, особливо в 



місцях найбільшого контакту з поверхнями – ручки дверей, барні стійки, місця 

сидіння, раковини, тощо); 

• дотримуватися нормативних показників температури повітря та 

наскрізне провітрювання приміщень; 

• у разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційного 

захворювання вжити заходів для його ізоляції від здорових осіб та негайно 

повідомити про цей випадок заклад охорони здоров’я; 

• обмежити масові заходи в закритих приміщеннях; 

• забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил 

особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки тощо); 

• забезпечити медичні пункти (при наявності) необхідними засобами та 

обладнанням (термометрами, бактерицидними випромінювачами, 

дезінфекційними та антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту тощо). 

1.4. Тимчасово обмежити роботу абонентських відділів (центрів 

обслуговування споживачів) комунальних підприємств Корюківської міської 

ради та інших організацій відповідного (соціального) спрямування, бібліотек 

(передбачивши режим дистанційної роботи). 

1.5. 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. 

1.6. Заборонити відрядження працівників Корюківської міської ради та 

установ, організацій та підприємств, що належать до міської комунальної 

власності без нагальної потреби. Вжити заходів щодо перенесення запланованих 

групових поїздок та відряджень дітей та молоді; 
 

2. Вважати такими, що тратили чинність рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради: 

2.1. «Про запобігання поширенню COVID-19 на території громади » №84 

від 12.03 2020 року. 

2.2. «Про додаткові заходи, спрямовані на запобігання розповсюдженню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19» №99 від 20.03.2020 року. 
 

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 
 

27 березня 2020 року                       м. Корюківка                                     № 105 

 

Про завершення опалювального 

сезону 2019-2020 років в закладах освіти,  

культури та спорту 
 

Враховуючи рішення виконавчого комітету № від 27.03.2020 року «Про 

запобігання поширенню COVID-19 на території громади», протокол комісії 

Корюківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій від 25.03.2020 року №3, 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. Публічному акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» 

(Корюківська експлуатаційна дільниця) 04 квітня 2020 року припинити 

постачання теплової енергії до закладів загальної, середньої, дошкільної освіти, 

культури та спорту, адміністративних будівель (приміщень) за наявності 

звернень керівників (власників) відповідних закладів, будівель (приміщень). 

  

 2. Керівникам (власникам) закладів, будівель (приміщень) передбачених 

п.1 даного рішення забезпечити завчасне повідомлення теплопостачальних 

організацій щодо припинення постачання теплової енергії. 

  

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 

 

27 березня 2020 року                     м. Корюківка                                             № 106 

 

Про затвердження будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення Царенко А.В. про видачу будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо намірів забудови 

земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011 р. 

№103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 5, 14 Закону України «Про основи 

містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності», ст. 31, 52, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки «Нове 

будівництво індивідуального житлового будинку та господарської будівлі» по 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6-А м. Корюківка Чернігівської області. Власник 

земельної ділянки - Царенко А.В., документ, що підтверджує право власності - 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності, номер запису про права власності № 33991568 від 30.10.2019 на 

підставі рішення органу місцевого самоврядування, Про приватизацію 

земельних ділянок, серія та номер: 17-27/VII, виданий 18.10.2019, видавник 

Корюківська міська рада;  кадастровий номер 7422410100:01:002:1799 (площа 

ділянки - 0,1 га). 

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 



2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

2.3.  При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва  житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

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 

 

27 березня 2020 року                       м. Корюківка                                            № 107 

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши звернення депутата міської ради Ічанської М.С., заяву 

громадянина Панкратьєва В.А. та додані до них 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 Іваненку Олегу Анатолійовичу, зареєстрованому по _________                             

м.Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ________), матеріальну допомогу на лікування  сина Іваненка 

Артура Олеговича в сумі 5000 грн.. 

Кошти перерахувати на рахунок № ___________ у ТВБВ № 10024/0159  

філії – Чернігівське облуправління АТ «Ощадбанк». 

Підстава: звернення депутата міської ради Ічанської М.С. вх. № 67/04-05 

від 26.03.2020.  

 

2. Надати Панкратьєву Василю Антоновичу, зареєстрованому по     

____________м.Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ________, матеріальну допомогу на 

лікування у сумі 1500 грн. 

Кошти перерахувати на поточний рахунок ___, рахунок установи 

уповноваженого банку ______ в ПриватБанку МФО 353586, код 14360570.  

Підстава: заява Панкратьєва В.А. вх.65/04-05 від 17.03.2020 . 

 

 

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 
 

27 березня 2020 року                       м. Корюківка                                     № 108 

 

Про режим роботи в комунальних  

підприємствах міської ради 

 

Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» від 27.03.2020 року, 

враховуючи постанову 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», на підставі 

Кодексу законів про працю України, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Тимчасово встановити новий режим роботи для працівників 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

у дві зміни, до окремого рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради. 

 

2. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.) здійснити організаційно-

правові заходи, щодо запровадження двозмінного графіку роботи на 

підприємстві з дотриманням норм трудового законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 

 


	Про надання матеріальної допомоги

