
Порядок денний 

 засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 21 травня 2020 року 

                                                           м. Корюківка 

 

1. Про виконання міського бюджету за І квартал 2020 року. 

2. Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ  «Про міський бюджет на 

2020 рік».  

3. Про внесення змін до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих 

на цукровий діабет жителів Корюківської міської  територіальної громади  на 

2020 рік». 

4. Про субвенцію з державного бюджету. 

5. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

6. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з 

продажу нежитлової будівлі, розташованої за адресою: вул. Дудка, 64В,                        

м. Корюківка, Чернігівська область. 

7. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

8. Про оренду  майна міської комунальної власності.  

9. Про  затвердження  акта   обстеження  технічного  стану  та  зміну  цільового  

призначення та назви нерухомого майна міської комунальної власності. 

10. Про присвоєння адреси нерухомому майну міської комунальної власності. 

11. Про надання матеріальної допомоги. 

12. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  

13. Про передачу продуктів харчування. 

14. Про погодження калькуляції. 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 травня 2020 року                      м. Корюківка                                             № 158 

 

Про виконання міського бюджету 

за І квартал 2020 року 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 

Бюджетного кодексу України, 
 

                           виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Внести на чергову сесію для затвердження міською радою Звіт про 

виконання міського бюджету за І квартал 2020 року: 

 

-    по  доходах у сумі  42 340,9 тис. гривень, в тому  числі  по  доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 41 037,3 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 303,6 тис. гривень; 

 

-   по видатках у сумі 42 606,8 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 35 579,6 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 027,3 тис. гривень; 

 

-      по кредитуванню у сумі 53,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в 

сумі 45,0 тис. грн. та  спеціальному фонду в сумі 8,5 тис. грн.. 

  

        2. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 

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 

 

21 травня 2020 року                         м. Корюківка                                      № 159 

 

Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ   

«Про міський бюджет на 2020 рік»  

 

 Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

       Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення змін 

до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ  «Про міський бюджет на 2020 рік», а 

саме: 

- пункти 1, 5 рішення викласти в наступній редакції: 

 

  «1.  Визначити на 2020 рік : 

 

-     доходи міського бюджету у сумі 181 611 863 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету 174 412 863 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  7 199 000 гривень згідно з додатком             

1 цього рішення; 

 

-     видатки  міського  бюджету у  сумі  196 937 723  гривень, в  тому  числі 

видатки загального фонду міського бюджету 172 086 723 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 24 937 400 гривень; 

 

-   повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі           

45 500 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                                    

11 289 900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

11 289 900 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». 

 
 

        «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 38 769 720 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 

 

21 травня 2020 року                         м. Корюківка                                      № 160 

 

Про внесення змін до Програми  

«Забезпечення препаратами інсуліну хворих  

на цукровий діабет жителів  

Корюківської міської  територіальної  

громади  на 2020 рік» 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

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

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну  хворих 

на цукровий діабет жителів Корюківської міської  територіальної громади  на 

2020 рік», затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської                               

міської  ради сьомого скликання від 17.12.2019 № 5-31/VIІ   «Про затвердження 

міських Програм», а саме: 

 

        1.1. У пункті 7 паспорта Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн.» цифру «500,0 тис. грн.» 

замінити на «1321,3 тис. грн.» та підпункті 7.1 «в тому числі: - коштів міського 

бюджету;» цифру «500,0 тис. грн.» замінити на цифру «700,0 тис. грн.». 

 

1.2.  Розділ 5 «Обсяги та джерела Фінансування Програми» викласти в 

новій редакції: 

«Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів  бюджету 

Корюківської  ОТГ та інших джерел, не заборонених законодавством. 

      Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно з 

урахуванням фінансових можливостей. 

(тис.грн.) 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

2020 рік 

1 2 



Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 
1321,3 

міський бюджет 700,0 

 ». 

 2. Дане рішення внести на чергову сесію для затвердження Корюківською 

міською радою. 

 

 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 

 

21 травня 2020 року                        м. Корюківка                                          № 161  

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

  Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2020             

№ 506-р «Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам у 2020 році» бюджету Корюківської міської об’єднаної 

територіальної громади виділена освітня субвенція в сумі 5 385 200 грн. (ККД 

41033900). Також, згідно спільного розпорядження голови Чернігівської 

обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради від 15.05.2020 

№ 56 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік» 

міському бюджету виділена субвенція з державного бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» в сумі 549 903 грн. (ККД 41051400) та згідно розпорядження голови 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.04.2020 № 234 «Про 

перерозподіл субвенції» міському бюджету виділена субвенція з державного 

бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами в сумі 63 600,00 грн. (ККД 41051200). У зв’язку з цим, керуючись           

п. 15 рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік»,               

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Визначити Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради головним розпорядником коштів: 

 -   освітньої субвенції з  державного бюджету в сумі 5 385 200 грн.; 

 -  субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі                 

549 903 грн., в тому числі на закупівлю комп’ютерного обладнання в сумі 

164 770 грн., на закупівлю засобів навчання та обладнання в сумі 123 981 грн., 

на закупівлю сучасних меблів в сумі 261 152 грн., 

 -  субвенції  з  державного бюджету  на  надання  державної  підтримки 

особам з особливими освітніми потребами в сумі 63600 грн., в тому числі на 



видатки споживання в сумі 45000 грн. та на видатки розвитку в сумі                        

18600 грн.. 

 

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

змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ «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 

 

21 травня 2020 року                        м. Корюківка                                          № 162 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І, 

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. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 67200,00 грн.. 

 

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)» на суму 67200,00 грн. для забезпечення амбулаторного 

лікування пацієнтів з хронічними психічними захворюваннями. 

 

3. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету                

по КПКВКМБ 0617361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» по 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» на суму 

18900,00 грн.. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури та спорту» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів» на суму 18900,00 грн.. 



5. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 13.05.2020  № 155 «Про перерозподіл видатків 

міського бюджету». 

 

6. 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». 

 

7. 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 

 

 

21 травня 2020 року                     м. Корюківка                                           № 163 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону з продажу  

нежитлової будівлі,  розташованої за адресою:  

вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, 

Чернігівська область 

 

         Розглянувши Протокол про результати електронного аукціону                   

№ UA-PS-2020-04-22-000098-3, сформований 18.05.2020 та наданий 

товариством з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн», 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального 

майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 

малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 № 432 (зі змінами), враховуючи рішення двадцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 № 6-25/VII «Про 

включення нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної власності, 

що підлягають приватизації у 2019 році» та рішення тридцять третьої сесії 

міської ради від 06.02.2020 № 72-33/VII «Про продовження приватизації», 

керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
 

                                   виконком міської ради вирішив: 
 

         1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону                      

№ UA-PS-2020-04-22-000098-3, сформований оператором електронного 

майданчика –  товариством з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі. 

Онлайн» 18.05.2020 16:47:15, з продажу нежитлової будівлі, розташованої за 

адресою: вул. Дудка, 64В, м. Корюківка, Чернігівська область, за ціною 

продажу лоту – 320 578,00 грн. (триста двадцять тисяч п’ятсот сімдесят вісім 

гривень 00 копійок). 
 

2. Визнати переможцем електронних торгів з продажу об’єкта малої 

приватизації – нежитлової будівлі, розташованої за адресою: вул. Дудка, 64В, 



м. Корюківка, Чернігівська область –  фізичну особу - підприємця Сотника 

Віталія Олександровича, РНОКПП 2480116076. 
 

3. Опублікувати на сайті Корюківської міської ради та в електронній 

торговій системі Протокол про результати електронного аукціону                      

№ UA-PS-2020-04-22-000098-3 відповідно до вимог чинного законодавства 

України.  

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
                                                                            УКРАЇНА 

                                                                                                                                       

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

21 травня 2020 року                    м.Корюківка                                              № 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіт про оцінку нерухомого майна:  

прибудинкової території (тверде покриття) житлових будинків площею 

1064 кв. м. по вул. Шевченка, 79-81 м. Корюківка Чернігівської області, 

виконаний приватним підприємством «Десна - Експерт - М» за договором              

№ 048/20-М  від 11.03.2020, керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 
 

                              виконком міської ради вирішив: 

 

 1. Затвердити звіт про оцінку майна: прибудинкової території (тверде 

покриття) житлових будинків площею 1064 кв.м. по вул. Шевченка, 79-81 

м. Корюківка Чернігівської області, залишкова вартість якого, згідно звіту, 

станом на 30.04.2020 становить 209356,33 (двісті дев’ять тисяч триста 

п’ятдесят шість гривень 33 копійки), без врахування ПДВ. 

 

  2. Внести на чергову сесію міської ради питання про прийняття в міську 

комунальну власність майна, зазначеного в п. 1 даного рішення. 

 

 

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 

 

21 травня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 165 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

       Розглянувши лист Корюківського РКП «РАМПА» від 29.04.2020                 

№ 196/05-20, клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 18.05.2020 від 01-12/337, керуючись ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

       1. Продовжити строк дії договору оренди № 2 від 19.09.2017, укладеного з 

Корюківським районним комунальним підприємством «РАМПА», про оренду 

приміщення загальною площею 49,0 кв.м. на ІІ поверсі нежитлової будівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8А, м. Корюківка, по 13.05.2023  

включно. 

 

        2. Надати дозвіл Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на продовження строку дії договору оренди № 1 від 31.08.2012, 

укладеного з фізичною особою - підприємцем Єременком Олександром 

Григоровичем, про оренду приміщення загальною площею 33,85 кв. м. на 

І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Бульварна, 13, 

м. Корюківка, по 01.10.2020 включно. 

 

3. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

     

     

 

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 

 

21 травня 2020 року                     м. Корюківка                                            № 166 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження акта обстеження 

технічного стану та зміну цільового  

призначення та назви нерухомого майна 

міської комунальної власності 

 

Розглянувши Акт від 14.05.2020 про технічний стан майна міської 

комунальної власності, складений постійно діючою комісією з питань 

обстеження стану будівель, споруд виробничого, житлового та громадського 

призначення, транспортних засобів, інженерних комунікацій та об’єктів 

благоустрою міської комунальної власності, керуючись ст. 29 Закону України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                                виконком міської ради вирішив: 
 
 

        1. Затвердити Акт від 14.05.2020 про технічний стан майна міської 

комунальної власності – приміщення старої школи за адресою: вул. Білого 

генерала, 76, с. Сядрине  Корюківського району. 
 

        2. Змінити цільове призначення та назву будівлі, зазначеної в п. 1 даного 

рішення, з «приміщення старої школи» на «громадський будинок».  

 

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 

 

21 травня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 167 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про присвоєння адреси 

нерухомому майну 

міської комунальної власності 

 

З метою здійснення державної реєстрації нерухомого майна міської 

комунальної власності, керуючись ст. 30 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив, 

 

Присвоїти нерухомому майну – нежитловій будівлі (адміністративна 

будівля Забарівського старостату) міської комунальної власності, що 

обліковується на балансі Корюківської міської ради, поштову адресу: 

вул. Гагаріна, 29 А, с. Забарівка, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

 

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 

 

21 травня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 168 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення Науменка М.Й. 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 Науменку Миколі Йосиповичу, зареєстрованому по                                  

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

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  700 грн.. 

       Кошти перерахувати  на рахунок № ХХХХ в акціонерному товаристві 

«Полікомбанк». 

       Підстава: заява вх. № 86/04-05 від 20.05.2020. 

 

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 

 

21 травня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 169 

 

Про надання дозволу на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» від 21.05.2020 № 120, 

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

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати  дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської  ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання наступних житлових будинків: 

 

-      по вул. ХХХХ, м. Корюківка, власник – Нековаль Ярослав Сергійович,  

-   по  вул.  ХХХХ  м. Корюківка,  власник  –  Семиліт  Надія Володимирівна, 

-   по вул. ХХХХ, м. Корюківка, власник – Матюха Оксана Віталіївна.                 

                           

       2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» на виконання земляних робіт 

по підключенню вищезазначених будинків до міського водогону. 

        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 

 

21 травня 2020 року                        м. Корюківка                                          № 170 

 

Про передачу продуктів харчування  

 

З метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

бюджетні кошти та кошти, отримані від платних послуг, що надаються 

закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради згідно з 

функціональними повноваженнями,  відповідно до наказу Міністерства 

фінансів України від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», 

постанови 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 балансу Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) продуктів харчування, 

закуплених за бюджетні кошти та невикористаних закладами загальної 

середньої 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 загальну суму  1831,45  грн. у 

відповідності до переліку, що додається. 

 

2. Надати згоду  на передачу з балансу Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.) продуктів харчування, 

закуплених за кошти, отримані від платних послуг, що надаються закладами 

загальної середньої 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 загальну суму  31086,55  грн.  у 

відповідності до переліку, що додається.  

 

3. Передачу    продуктів      харчування    оформити  актами    приймання - 

передачі. 

 

        4. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 30.042020 №144 та від 13.05.2020 №154. 

 

   5. Подати дане рішення на чергову сесію для затвердження Корюківською 

міською радою. 

 

        6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М..  

 

 

Міський голова                                                             Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

21 травня 2020 року № 170 

 

 

ПЕРЕЛІК  

продуктів харчування, закуплених за бюджетні кошти, та невикористаних 

закладами загальної середньої освіти Корюківської міської ради у зв’язку з 

карантинними заходами, що підлягають передачі з балансу Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на баланс 

КНП «КОРЮКІВСЬКА ЦРЛ»   

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Вартість 

(грн) 

Кількість 

(кг, шт.) 

1. Масло вершкове 188,81 1,146 

2. Молоко 85,08 3,172 

3. Яйця  19,65 0,512 

4. Картопля 145 10,069 

5. Капуста  22,6 4,386 

6.  Цибуля 8,13 0,847 

7. Риба свіжоморожена (хек) 196,24 3,13 

8.  Філе куряче 106,98 1,244 

9. Окорочка курячі 148,21 2,964 

10. Котлетне м’ясо 389,93 4,482 

11. М'ясо свине лопаткове 450,31 3,964 

12. Суповий набір 93,11 2,217 

 Загальна вартість 1831,45 33,747 

 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                    І.НАУМЧИК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

21 травня 2020 року № 170 

 

 
 

ПЕРЕЛІК  

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

надаються закладами освіти Корюківської міської ради згідно з 

функціональними повноваженнями, та невикористаних закладами загальної 

середньої  освіти Корюківської міської ради у зв’язку з карантинними 

заходами, що підлягають передачі з балансу Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради на баланс КНП «КОРЮКІВСЬКА ЦРЛ»  

 

№ 

з/п 

Найменування продуктів 

харчування 

Вартість 

(грн) 

Кількість 

(кг, шт.) 

1. Масло вершкове 2914,84 17,699 

2. Молоко 826,83 31,817 

3. Сир твердий 2443,31 15,195 

4 Яйця  349,2 10,8 

5. Картопля 1549,35 107,59 

7.  Цибуля 138,82 14,593 

10. Капуста квашена 603,72 19,5 

11. Риба свіжоморожена (хек) 2197,51 35,048 

12.  Філе куряче 2330,46 27,18 

13. Окорочка курячі 2301,54 46,031 

14. Котлетне м’ясо 5186,07 59,61 

15. М'ясо свине лопаткове 7796,52 68,625 

16. Суповий набір 2448,38 58,295 

 Загальна вартість 31086,55 511,983 

 

 

 

Начальник ВОКМтаС                                                    І.НАУМЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я                                

 

21 травня 2020 року                     м. Корюківка                                           № 171 

 

Про погодження калькуляції 

 

Розглянувши клопотання ФОП Мінєвського В.Ю. від 20.05.2020 щодо 

погодження калькуляції вартості послуг з ремонту об’єктів благоустрою, 

розташованих на території Корюківської міської ради, керуючись ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Погодити калькуляцію вартості послуг із встановлення 1 метра погонного 

огорожі, що надаються фізичною особою-підприємцем Мінєвським Вадимом 

Юрійовичем. 

Калькуляція додається. 

 
 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 


