
Порядок денний 

 засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 13 травня 2020 року 

                                                           м. Корюківка 

 

1. Про  діяльність   суб’єктів    господарювання,   які   займаються   торгівлею  

непродовольчою групою товарів на території ринків. 

2. Про утворення комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади. 

3.  Про передачу продуктів харчування.  

4.  Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

        5.  Про надання матеріальної допомоги. 

6. Про надання дозволу на виготовлення проєктної документації та 

газифікацію житлового будинку. 

 



                                                                    
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2020 року                       м. Корюківка                                              № 152 

 

Про діяльність суб’єктів господарювання,  

які займаються торгівлею  

непродовольчою групою товарів  

на території ринків 

 

        Враховуючи рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки  та надзвичайних ситуацій від 12.05.2020, стабільну епідемічну ситуацію 

в населених пунктах громади, керуючись ст.ст. 11, 28, 30 Закону України «Про 

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

самоврядування в Україні», 

 

                               виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл здійснювати свою діяльність суб'єктам господарювання (в 

тому числі, які здійснюють торгівлю непродовольчою групою товарів) на 

території ринків за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя, очей, 

рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 

інших санітарних та протиепідемічних заходів. 

 

2. Контроль за дотриманням актів Кабінету Міністрів України, постанов 

Головного державного санітарного лікаря України щодо попередження 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 власниками об’єктів торгівлі 

непродовольчими товарами на ринках населених пунктів громади покласти на 

керівників адміністрації відповідних ринків. 

 

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 

 

13 травня 2020 року   м.Корюківка         № 153 

Про утворення комісії з виявлення, обстеження 

та взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади  
 

З метою упорядкування роботи та координації дій з виявлення, обстеження 

та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, керуючись ст. 355 Цивільного 

кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяження», постановою Кабінету Міністрів України від 

25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», ст. ст. 29, 40, 59, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

                   виконком міської ради вирішив: 

 

         1. Утворити постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади. 

 
         2. Затвердити персональний склад постійно діючої комісії з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (додаток 1). 

 

         3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (додаток  2). 

 

4. Затвердити форму Акта опису нерухомого майна (додаток 3). 

 

         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  

міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



                                                                                Додаток 1 

           до рішення виконавчого комітету 

           Корюківської міської ради 

           від «13» травня 2020 року № 153 
 

 

Склад 

постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади  

 
Голова комісії: 

Савченко Олександр 
Миколайович  

перший заступник міського голови 

Заступник голови комісії: 

Долбіна Людмила 
Михайлівна 

провідний спеціаліст відділу  земельних 

ресурсів та комунального майна 

Секретар комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна провідний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу 

Члени комісії: 

Єрмоленко Яна Сергіївна начальник відділу архітектури, містобудування та 
житлово-комунального господарства 

Чалик Оксана Василівна спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського 

обліку та звітності 

   Пономаренко Зоя Юріївна керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету  

Демяненко Ірина Віталіївна головний спеціаліст загального відділу 

В.о. старости 
старостинського округу 

(у разі виявлення майна на території  населеного 
пункту відповідного старостинського округу)  

   Кривда Тетяна Федорівна директор КП «РАМПА» бюро технічної 

інвентаризації, член виконавчого комітету 

міської ради (за згодою) 

 

 

 
 

Перший заступник міського голови О.САВЧЕНКО



                                                                           Додаток 2 
      до рішення виконавчого комітету  

      Корюківської міської ради 

      від «13» травня 2020 року № 153 

 

 

Положення 

про постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади 

 

Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна (далі – Комісія) утворюється за рішенням 

виконавчого комітету Коюківської міської ради з метою упорядкування роботи та 

координації дій з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади. 

          1. У своїй діяльності Комісія керується Цивільним кодексом України, 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

               2. Комісія з питань своєї діяльності підзвітна та підконтрольна 

виконавчому комітету Корюківської міської ради. 

3. На Комісію покладаються завдання: 

1) ведення обліку безхазяйного нерухомого майна, виявленого на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади; 

2) підготовка заяв Корюківської міської ради до органу, який здійснює 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття на облік нерухомого 

майна як безхазяйного; 

3) розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошень від 

імені Корюківської міської ради про взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна; 

4) здійснення заходів з виявлення на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади безхазяйного нерухомого майна; 

5) здійснення заходів щодо збереження та утримання виявленого на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади 

безхазяйного нерухомого майна; 

6) підготовка позовних заяв про передачу безхазяйного нерухомого 

майна у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 

Корюківської міської ради. 

          4. Комісія утворюється за рішенням виконавчого Корюківської міської 

ради. 

          5. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться по мірі 

необхідності. 

          6. Голова Комісії організовує і скеровує роботу Комісії, визначає дату та 

час проведення її засідань, формує Порядок денний засідань, веде засідання. На 

час тимчасової відсутності голови Комісії його функції виконує заступник 

голови Комісії. 



         7. Секретар Комісії доводить до відома членів Комісії дату та час 

проведення засідань Комісії та їх Порядок денний. 

         8. Хід засідань Комісії фіксується у протоколі засідання Комісії, який 

ведеться секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні 

членами Комісії. 

          9. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів членів Комісії. 

10.  Комісія має право: 
1) одержувати від структурних підрозділів Корюківської міської ради 

документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

2) на безперешкодний доступ до об’єктів безхазяйного нерухомого 

майна, що знаходяться на території населених пунктів Корюківської міської  

територіальної громади. 

          11. Виявлення та обстеження об’єктів безхазяйного нерухомого майна 

здійснюється Комісією відповідно до чинного законодавства. 

          12. За результатами обстеження об’єктів безхазяйного нерухомого майна 

Комісія складає Акт обстеження нерухомого майна, форму якого затверджено 

даним рішенням. 

          13. Комісія несе відповідальність за несвоєчасне виконання покладених 

на неї завдань. 

 
 

Перший заступник міського голови  О.САВЧЕНКО



Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від «13» травня 2020 року № 153 

  

 

АКТ 

опису нерухомого майна 

 

м.   «  »_  _20  року 

 
 

Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади у складі: 

 
Голова комісії: 

Заступник голови комісії: 

Секретар комісії: 

Члени комісії: 

 

 

 

 

 

 

здійснила обстеження об’єкта безхазяйного нерухомого майна, яке 

знаходиться на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади   і   встановила,   що   за   адресою  _ 

  __   
 

знаходиться об’єкт безхазяйного нерухомого майна, а саме (характеристики 
нерухомого  майна  та  опис  його технічного стану)  _ 

  _   

  _  ____ 
 

 

  _  ____ 
 

 

  __   
 



 

 

 

Зазначене безхазяйне нерухоме майно передано на зберігання   
 

 

 

 __ 
 

 

 

Цей акт складено у  примірниках.  

Голова Комісії      

Заступник голови Комісії       

Секретар Комісії  _    

Член Комісії       

Член Комісії       

Член Комісії  _      

Член Комісії       
Член Комісії       

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 154 

 

Про передачу продуктів харчування  

 

 Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» від 

08.05.2020 № 75 та  Корюківського ДНЗ № 1 «Дельфін» від 13.05.2020                 

№ 01-46/35, з метою ефективного використання продуктів харчування, 

закуплених за бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг, що 

надаються закладами дошкільної освіти Корюківської міської ради згідно з 

функціональними повноваженнями, керуючись наказом Міністерства фінансів 

України від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

                                

виконком  міської ради  вирішив: 

 

1.  Надати згоду на передачу з балансів Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку  

Корюківської міської ради (Мостович К.В.) та Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку  

Корюківської міської ради (Рябченко В.О.) продуктів харчування, закуплених 

за бюджетні кошти та невикористаних закладами дошкільної освіти 

Корюківської міської ради у зв’язку з карантинними заходами, на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області»              

(Пивовар С.Г.) на 10998,06 грн. та 3491,46 грн. відповідно згідно переліків, що 

додаються. 

 

2. Надати згоду  на передачу з балансів Корюківського дошкільного 

навчального   закладу   № 4  «Веселка»    еколого-натуралістичного    напрямку  



Корюківської міської ради та Корюківського дошкільного навчального закладу 

№ 1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку  Корюківської міської ради 

продуктів харчування, закуплених за кошти, отримані від платних послуг, що 

надаються закладами освіти Корюківської міської ради згідно з 

функціональними повноваженнями, та невикористаних зазначеними закладами 

у зв’язку з карантинними заходами, на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня Корюківської 

районної ради Чернігівської області» на 16497,09 грн. та  17108,30 грн.  

відповідно згідно переліків, що додаються. 

 

3. Передачу продуктів харчування оформити актами приймання -

передачі. 

 

4.  Подати дане рішення на чергову сесію для затвердження 

Корюківською міською радою. 

 

5. Контроль за виконанням 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 

 

13 травня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 155 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

 Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, 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. Перерозподілити видатки бюджету розвитку в межах головного 

розпорядника бюджетних коштів – Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради згідно додатку.  

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.) внести зміни до розпису міського 

бюджету та врахувати дане рішення при внесенні 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. Контроль за виконанням 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 

 

13 травня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 156 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутата міської ради Сороки І.М. 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: 

 

        Надати Штрек Галині Євгенівні, зареєстрованій по вул. ХХХХ,                  

м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  податків 

ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  5000 грн.. 

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

особовий рахунок № ХХХХ. 

       Підстава: депутатське звернення Сороки І.М. вх. № 85/04-05 від 

13.05.2020. 

 

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 

 

13 травня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 157  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєктної документації та газифікацію  

житлового будинку 

 

        Розглянувши заяву Ничипоренка Ю.П. керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Надати дозвіл Ничипоренку Юрію Павловичу на  виготовлення  

проєктної документації та газифікацію житлового будинку по                                     

вул. ХХХХ,  м. Корюківка. 

 

        2.  Дозволити Ничипоренку Ю.П. проведення  земляних  робіт  лише при 

отриманні відповідного дозволу міської ради. 

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


