
Порядок денний 

позачергового засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 30 квітня 2020 року 

 

1. Про затвердження штатних розкладів. 

2. Про надання дозволів на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  

3. Про знесення зелених насаджень. 

4. Про оренду  майна міської комунальної власності. 

5. Про передачу продуктів харчування. 

6. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету щодо встановлення 

тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення. 

7. Про затвердження проєктної документації. 

8. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

9. Про перерозподіл видатків міського бюджету 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                              №140  

                                                                  

Про затвердження  

штатних розкладів 

 
Розглянувши  клопотання  КП «Корюківкаводоканал»  щодо затвердження 

штатних розкладів підприємства у зв’язку зі зміною оплати праці та штатної 

чисельності правників підрозділу «Виробництво» та змінами в оплаті праці 

зазначених працівників, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                     виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити з 05 травня по 30 червня  2020 року штатний розклад 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, 

що додається. 

Підстава: клопотання  від 29.04.2020 № 94. 

 

2. Затвердити з 01 липня по 30 листопада  2020 року штатний розклад 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, 

що додається. 

Підстава: клопотання  від 29.04.2020 № 95. 

 

          

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 
 

30 квітня 2020 року                   м. Корюківка                                           № 141 
 

Про надання дозволів на підключення 

до централізованої мережі водопостачання  

   Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» від 21.04.2020 № 90, від 

28.04.2020 № 92, 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: 

 адміністративної будівлі по вул. Індустріальна, 20,  м. Корюківка, 

власник -  ТОВ «Корфад»; 

 багатоквартирного будинку по вул. Шевченка, 148, м.  Корюківка,   

жителі будинку –  ХХХХ, ХХХХ, ХХХХ; 

житлових будинків: 

 по вул. Вокзальна, 32, м. Корюківка, власник - ХХХХ;  

 по вул. Пушкіна, 36, м. Корюківка, власник - ХХХХ; 

 по вул. Соборна, 219, м. Корюківка, власник - ХХХХ.                 

                           

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

підключенню вищезазначених об’єктів 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  
 

30 квітня 2020 року                   м. Корюківка                                           № 142 
 

Про знесення зелених насаджень  

 

Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню, від 28.04.2020 № 8 та № 9, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних 

площ на території Корюківської міської ради, від 28.04.2020 № 8, № 9.  

 

2. Надати дозвіл на знесення зелених насаджень, зазначених у актах 

обстеження: 

 комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

 фізичній особі-підприємцю Хрущу Олександру Михайловичу. 

 

3. Оприбуткувати дрова, отримані в результаті знесення зелених 

насаджень:  

 Корюківській  міській раді - об’ємом 51,29 м. куб. з послідуючою 

передачею Відділу освіти, культури, молоді та спорту міської ради, 

 КП «Благоустрій» - об’ємом 2,79 м. куб. для використання на потреби 

підприємства. 

 

4. 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 

 

30 квітня  2020 року                         м. Корюківка                                         № 143 

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши КММГО «Альтернатива» від 29.04.2020, керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Продовжити термін дії договору оренди №7/19 від 05 серпня 2019 

укладеного з Корюківською міською молодіжною громадською організацією 

«Альтернатива» на оренду приміщення, загальною площею 135,0 кв.м. на ІІ 

поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Корюківка,                     

вул. Вокзальна, 24, для виконання статутних завдань, терміном по 31.12.2020 

включно. 

 

2. 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 

 

30 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 144 

 

Про передачу продуктів харчування  

 

 

 З метою ефективного використання продуктів харчування, закуплених за 

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

закладами освіти Корюківської міської ради згідно з функціональними 

повноваженнями, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 12 

жовтня 2010 року №1202 «Про затвердження національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», враховуючи 

постанову 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» (зі змінами), та у 

відповідності до статті 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 та дошкільної освіти Корюківської міської ради у зв’язку з 

карантинними заходами, на баланс КНП «КОРЮКІВСЬКА ЦРЛ» (Пивовар 

С.Г.) на загальну суму 8319,61 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 

освіти Корюківської міської ради згідно з функціональними повноваженнями, 

та невикористаних закладами загальної середньої та дошкільної освіти 

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

«КОРЮКІВСЬКА ЦРЛ» на загальну суму  58545,18 грн. у відповідності до 

переліку, що додається. 



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 заступника 

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

 

 

Міський голова                                                              Р. АХМЕДОВ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

«30» квітня 2020 року №  

 

 

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 647,27 3,931 

2. Молоко 42.54 1,586 

3. Сир твердий 872,09 5,465 

4 Яйця  19,65 0,512 

5. Картопля 323,01 22,45 

6. Капуста  22,6 4,386 

7.  Цибуля 21,93 2,467 

8. Капуста квашена 156,34 5,049 

9. Риба свіжоморожена (хек) 1022,66 16,682 

10.  Філе куряче 1406, 94 16,364 

11. Окорочка курячі 248,21 4,964 

12. Котлетне м’ясо 930,2 10,692 

13. М'ясо свине лопаткове 2158,85 19,003 

14. Суповий набір 93,11 2,217 

15. Печінка свиняча 120 4 

16. Печиво 234,21 5,465 

 Загальна вартість 8319,61 125,233 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                           О. БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

«30» квітня 2020 року №  

 

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 5425,83 32,947 

2. Молоко 357,14 13,603 

3. Сир твердий 4473,47 27,812 

4 Яйця  349,2 10,8 

5. Картопля 5730,7 399,703 

6. Капуста  40,58 7,393 

7.  Цибуля 273,57 29,393 

8. Буряк 262.88 44,392 

9. Морква  140.4 23,323 

10. Капуста квашена 728,98 23,546 

11. Риба свіжоморожена (хек) 4710,81 75,951 

12.  Філе куряче 5806,75 67,692 

13. Окорочка курячі 4721,37 94,428 

14. Котлетне м’ясо 7086,23 81,316 

15. М'ясо свине лопаткове 13808,33 121,539 

16. Суповий набір 2448,38 58,295 

17. Печінка свиняча 1499,1 49,97 

18. Печиво 681,46 15.9 

 Загальна вартість 58545,18 1178,003 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                           О. БИКОВ 

 

 



                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 145 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого  

комітету щодо встановлення тарифів 

з централізованого водопостачання  

та водовідведення  

 

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», ст.ст. 28, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком  міської ради  вирішив: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 23 січня 2020 року № 29 «Про встановлення тарифів КП 

«Корюківкаводоканал» з централізованого водопостачання та водовідведення», а 

саме пункт 3 рішення викласти в новій редакції: 

«3. Дане рішення підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації 

та набирає чинності через п’ять місяців з дня завершення заходів щодо 

запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 

передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.» 

 

 

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 
 

30 квітня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 146 
 

Про затвердження проєктної  

документації 
 

Розглянувши експертні звіти ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 13.04.2020              

№02/114/20 та від 27.04.2020 №02/100/20 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. Вокзальна в м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області» на суму 1499,623 тис. грн. 

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

Характер проведення робіт – капітальний ремонт. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  1499,623 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 1135,572 тис. грн.,  

інші витрати – 364,051 тис. грн. 

1.2. Генеральний проєктувальник – ФОП Примак М.М. 

1.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 13.04.2020              

№02/114/20. 
 

2. Затвердити проєктну документацію по об’єкту «Комплексна схема 

організації дорожнього руху центральної частини м. Корюківка,  

Корюківського району, Чернігівської області» на суму 1676,951 тис. грн. 

2.1. Кошторисна вартість робіт: 

всього –  1676,951 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 1254,849 тис. грн.,  

інші витрати – 422,102 тис. грн. 

2.2. Генеральний проєктувальник – ТОВ «ДОРПРОЕКТБУД». 

2.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 27.04.2020              

№02/100/20.  

 

 

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 

 

30 квітня 2020 року                     м. Корюківка                                             № 147 

 

Про затвердження будівельного паспорта  

забудови земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення ХХХХ. 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. 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» за 

адресою: вул. Незалежності, 51 м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області. Власник земельної ділянки  - ХХХХ, документ, що 

підтверджує право власності - Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про права 

власності № 31252767 від 18.04.2019 на підставі договору купівлі-продажу, 

земельної ділянки, серія та номер 464, виданий 18.04.2019, виданого Приватним 

нотаріусом Дремлюгою Р.М.; кадастровий номер 7422410100:01:002:1593 

(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 

 

30 квітня 2020 року                        м. Корюківка                                            № 148 

 

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 

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 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

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

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 110000,00грн., в тому числі. 

 

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 70000,00 грн 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 40000,00грн. для придбання засобів індивідуального захисту та дезінфекції 

від коронавірусної інфекції 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 першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 


