
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 березня 2020 року                   м. Корюківка                                   № 1-35/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року 

«Про міський бюджет на 2020 рік»  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 12 березня  

2020 року № 81 враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1.Внести зміни до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020 

рік, а саме: 

 

- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2020 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 175 045 060 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету 167 846 060 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету  7 199 000 гривень згідно з додатком             

1 цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 189 221 720 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 165 598 920 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 23 622 800 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                                    

9 975 300 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

9 975 300 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 37 836 920 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. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань  власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста.  

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 121751300 121451300 300000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 79350000 79350000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 79350000 79350000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 3641000 3641000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 2400000 2400000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1220000 1220000

130301000 Рентна плата за користування надрами 21000 21000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7870300 7870300 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 920300 920300

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

3850000 3850000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3100000 3100000

18000000 Місцеві податки 30590000 30590000 0 0
18010000 Податок на майно 17800000 17800000 0 0

18050000 Єдиний податок 12790000 12790000
19000000 Інші податки та збори 300000 0 300000 0

19010000 Екологічний податок 300000 0 300000 0

20000000 Неподаткові надходження 6620000 1370000 5250000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30000 30000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 30000 30000

22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1340000 1340000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870000 870000 0 0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних і фізичних осіб 20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 650000 650000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно 200000 200000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 450000 450000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 450000 450000

22090000 Державне мито 20000 20000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5250000 5250000

Додаток   1

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення  тридцять  п’ятоїї сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  19 березня 2020 року "Про внесення змін 

до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет 

на 2020 рік"   № 1-35/ VII

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 542000 0 542000 542000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 542000 542000 542000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 542000 542000 542000

50000000 Цільові фонди 25000 0 25000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 25000 0 25000

Разом 128938300 122821300 6117000 542000
40000000 Офіційні трансферти 46106760.00 45024760.00 1082000 0
41000000 Від органів державного управління 46106760 45024760 1082000 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 42089300 42089300

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 38975000 38975000

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 3114300 3114300

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1698300 1698300

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного 
бюджету

1698300 1698300

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2319160 1237160 1082000 0

41051200
Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

225700 225700

41051500
Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

152100 152100

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
природоохоронних заходів 1082000 1082000

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

859360.00 859360.00

ВСЬОГО 175045060 167846060 7199000 542000

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

ФІНАНСУВАННЯ

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 14221660 -2202140 16423800 15838300
208000 14221660 -2202140 16423800 15838300
208100 14221660 7773160 6448500 5863000

208400 0 -9975300 9975300 9975300

600000 14221660 -2202140 16423800 15838300
602000 14221660 -2202140 16423800 15838300

602100 14221660 7773160 6448500 5863000

602400 0 -9975300 9975300 9975300

14221660 -2202140 16423800 15838300

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік

до рішення  тридцять  п’ятої сесії     Корюківської 
міської ради   сьомого скликання    від  19 березня  2020 

року "Про внесення змін до рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   
  № 1-35/ VII

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



Додаток   3

    

(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 83998970 76159970 30715680 4862550 7839000 7380400 3906900 1964700 290000 0 5405700 91379370.00
0110000 83998970 76159970 30715680 4862550 7839000 7380400 3906900 1964700 290000 0 5405700 91379370.00

Х 0100 Х Державне управління 19333800 19333800 13543000 352300 0 325000 325000 0 0 0 325000 19658800

0110150 0150 0111 17607400 17607400 12571600 352300 17607400

0110160 0160 0111 1192400 1192400 971400 1192400

0110180 0180 0133 534000 534000 325000 325000 325000 859000
Х 1000 Х 16180970 16180970 9902520 2000790 0 1131000 20000 1111000 0 0 10000 17311970

0111010 1010 0910 16180970 16180970 9902520 2000790 0 1131000 20000 1111000 0 0 10000 17311970
16160970 16160970 9886120 2000790 1121000 10000 1111000 17281970

20000 20000 16400 10000 10000 10000 30000
Х 2000 Х 8375400 8375400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8375400

0112010 2010 0731 7153300 7153300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7153300

4039000 4039000 4039000

3114300 3114300 3114300

0112111 2111 0726 799000 799000 799000

0112144 2144 0763 402100 402100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402100

250000 250000 250000

152100 152100 152100

0112152 2152 0763 21000 21000 21000

Х 3000 Х 10267420 10267420 7244160 306460 0 817500 447500 370000 290000 0 447500 11084920

0113133 3133 1040 732800 732800 414700 100100 732800

0113192 3192 1030 120000 120000 120000

0113241 3241 1090 9014620 9014620 6829460 206360 817500 447500 370000 290000 447500 9832120

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 
інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

            з   них

оплата праці

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних громадах

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

усього
Разом

видатки розвитку

 видатків Корюківського міського бюджету на 2020 рік
РОЗПОДІЛ

оплата праці

Спеціальний фонд

до рішення  тридцять  п’ятоїї сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  19 березня 2020 року "Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від        
17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-35/ VII

4

Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

видатки 
споживання 

          з    них

видатки 
розвитку

Надання дошкільної освіти

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

Надання дошкільної освіти

Надання дошкільної освіти  (видатки за рахунок коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Освіта

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

усього

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (видатки 
за рахунок коштів медичної субвенції)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет 
(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 
здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету) 



0113242 3242 1090 400000 400000 400000Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення



Х 4000 Х 16800 16800 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 16800

0114060 4060 0828 16800 16800 11000 16800

Х 6000 Х 14303600 6763600 0 2203000 7540000 424400 424400 0 0 0 424400 14728000

0116011 6011 6020 200000 200000 200000

0116013 6013 0620 292000 292000 292000

0116020 6020 0620 7340000 7340000 7340000

0116030 6030 0620 6471600 6471600 2203000 424400 424400 424400 6896000

Х 7000 Х 8100520 7801520 0 0 299000 3251800 2690000 135000 0 0 3116800 11352320

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 2120000 2120000 2120000 2120000

0117321 7321 0443 40000 40000 40000 40000

0117350 7350 0443 400000 400000 400000 400000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117461 7461 0456 7572000 7572000 7572000

0117650 7650 0490 100000 100000 20000 20000 20000 120000

0117660 7660 0490 20000 20000 20000 20000

0117670 7670 0490 90000 90000 90000 90000

0117680 7680 0490 7520 7520 7520

0117691 7691 0490 561800 135000 426800 561800

0117693 7693 0490 22000 22000 22000

Х 8000 Х 518300 518300 15000 0 0 1430700 0 348700 0 0 1082000 1949000

0118110 8110 0320 500000 500000 500000

0118130 8130 0320 18300 18300 15000 18300

0118340 8340 0540 1430700 348700 1082000 1430700

6902160 6902160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6902160
0119110 9110 0180 6433900 6433900 6433900

0119770 9770 0180 368260 368260 368260

0119800 9800 0180 100000 100000 100000

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Інша діяльність

Культура і мистецтво

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 
на неї

Реверсна дотація

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво освітніх установ та закладів

Міжбюджетні трансферти

Інші субвенції з місцевого бюджету

Здійснення заходів із землеустрою

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного розвитку регіонів

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Економічна діяльність



0600000 81599950 81599950 53936100 6484750 0 16242400 12473400 3769000 0 0 12473400 97842350

0610000 81599950 81599950 53936100 6484750 0 16242400 12473400 3769000 0 0 12473400 97842350

Х 1000 Х 72540600 72540600 49451100 5797100 0 4273400 565400 3708000 0 0 565400 76814000

0611010 1010 0910 2510460 2510460 1588800 192510 120000 120000 2630460

0611020 1020 0921 57280020 57280020 39179900 4894540 0 4071400 565400 3506000 0 0 565400 61351420

18177120 18177120 7128500 4894540 4003600 497600 3506000 497600 22180720

38975000 38975000 31946500 38975000

127900 127900 104900 67800 67800 67800 195700

0611090 1090 0960 2878490 2878490 1831200 248420 1000 1000 2879490

0611100 1100 0960 4549020 4549020 3195000 287370 80000 80000 4629020

0611150 1150 0990 675640 675640 519000 26640 675640

0611161 1161 0990 4366970 4366970 3137200 147620 1000 1000 4367970

0611162 1162 0990 280000 280000 280000

Х 3000 Х 256000 256000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256000

0613140 3140 1040 256000 256000 256000

Х 4000 Х 7092350 7092350 3485000 687650 0 61000 0 61000 0 0 0 7153350

0614030 4030 0824 1616740 1616740 980000 164340 14000 14000 1630740

0614040 4040 0824 840350 840350 500000 44950 12000 12000 852350

0614060 4060 0828 4205260 4205260 2005000 478360 35000 35000 4240260

0614082 4082 0829 430000 430000 430000

Х 5000 Х 1711000 1711000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1711000

0615011 5011 0810 227500 227500 227500

0615012 5012 0810 72500 72500 72500

0615031 5031 0810 1411000 1411000 1000000 1411000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 11908000 11908000 0 0 0 11908000 11908000

0617321 7321 0443 5530000 5530000 5530000 5530000

0617325 7325 0443 195000 195000 195000 195000

0617361 7361 0490 6183000 6183000 6183000 6183000

 165598920.00 157759920.00 84651780 11347300 7839000 23622800 16380300 5733700 290000 0 17879100 189221720

Фізична культура і спорт

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Надання дошкільної освіти

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 
юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів

Надання спеціалізованої освітимистецькими школами 

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)).

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Будівництво споруд, установ та закладівфізичної культури та спорту

Будівництво освітніх установ та закладів 

Економічна діяльність

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Культура і мистецтво

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))(видатки за рахунок коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))(видатки за рахунок освітньої субвенції).



Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК



Додаток   4

(грн)

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 45000 90500 0 -45500 -45500 45000 45000

0118800 8800 Кредитування 45000 45500 0 90500 0 -45500 0 -45500 45000 0 0 45000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
45000 45500 90500 45000 45500 90500

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 
на селі

-45500 -45500

0 -45500 -45500

Всього 45000 90500 -45500 -45500 45000 45000

до рішення  тридцять  п’ятої  сесії     Корюківської міської 
ради   сьомого скликання    від 19 березня  2020 року "Про 

внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   
"Про міський бюджет на 2020 рік"                   № 1-35/ VII

 Корюківського міського бюджету в 2020 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 
бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
 кредитування місцевих бюджетів 

Надання кредитів

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видаткв 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 
фонд 

загальний 
фонд разом 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів 

Секретар міської ради                                                                                                                                   С.ОЛІЙНИК

Спеціальний фонд 

разом разом загальний 
фонд 



Додаток   5

(грн)

спеціальний 
фонд

найменування 
трансферту

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров’я за 
рахунок відповідної 

дотації з државного 
бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджету  на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з  
місцевого бюджету 

на здійснення 
переданих видатків 

у сфері охорони 
здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції 

з державного 
бюджету

Інші субвенції

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
здійснення 

природоохоронни
х заходів

Реверсна дотація Інші субвенції

Субвенції з місцевого 
бюджету 

державному 
бюджету на 

виконання програм 
соціально - 

економічного 
розвитку регіонів

41040200 41051200 41051500 41053900 41053600 0119110 0119770 0119800

Державний бюджет 0 6433900 100000 6533900

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області
225700 152100 1082000 1459800 0

25309200000
Корюківський 

районний бюджет 
653000 653000 368260 368260

25309511000
Охрамієвицький 
сільский бюджет

66360 66360 0

25507000000
Корюківський 

міський бюджет
1698300 0

25532000000
Холминський 

селищний бюджет
140000 140000 0

ВСЬОГО: 1698300 225700 152100 859360 1082000 2319160 6433900 368260 100000 6902160

Секретар міської ради                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК

до рішення  тридцять  п’ятої сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  19 березня  2020 року "Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 
17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-35/ VII

Субвенції

    на 2020 рік

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

загальний фонд

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Усього

Дотація на:

найменування трансферту

Субвенції

Код

Найменування бюджету - 
одержувача/ надавача 

трансферту

Дотація
найменування трансфетру

загальний фонд

Усього



грн

Всього в т.ч.бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження 121751300 121451300 300000 0

11000000 Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 
збільшення ринкової вартості 79350000 79350000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 79350000 79350000

13000000 Рентна плата та плата за  використання інших 
природних ресурсів 3641000 3641000 0 0

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(головні рубки) 2400000 2400000

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
(крім головних рубок) 1220000 1220000

130301000 Рентна плата за користування надрами 21000 21000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7870300 7870300 0 0

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 920300 920300

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

3850000 3850000 0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 
підакцизних товарів 3100000 3100000

18000000 Місцеві податки 30590000 30590000 0 0
18010000 Податок на майно 17800000 17800000 0 0

18050000 Єдиний податок 12790000 12790000
19000000 Інші податки та збори 300000 0 300000 0

19010000 Екологічний податок 300000 0 300000 0

20000000 Неподаткові надходження 6620000 1370000 5250000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30000 30000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 30000 30000

22000000 Адміністративні збори та платежі,доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1340000 1340000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870000 870000 0 0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних і фізичних осіб 20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 650000 650000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно 200000 200000

22080000 Надходження від орендної плати за корист. цілісними 
майновими комплексами та іншим державним майном 450000 450000 0 0

22080400 Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 
та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності 450000 450000

22090000 Державне мито 20000 20000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 5250000 5250000

Додаток   1

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

до рішення  тридцять  п’ятоїї сесії     Корюківської міської ради   
сьомого скликання    від  19 березня 2020 року "Про внесення змін 

до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет 

на 2020 рік"   № 1-35/ VII

Код Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 542000 0 542000 542000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 542000 542000 542000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 542000 542000 542000

50000000 Цільові фонди 25000 0 25000 0

50110000 Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами влади 25000 0 25000

Разом 128938300 122821300 6117000 542000
40000000 Офіційні трансферти 46106760.00 45024760.00 1082000 0
41000000 Від органів державного управління 46106760 45024760 1082000 0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 42089300 42089300

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 38975000 38975000

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 3114300 3114300

41040000 Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1698300 1698300

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного 
бюджету

1698300 1698300

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2319160 1237160 1082000 0

41051200
Субвенція з місцевого бюджету  на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

225700 225700

41051500
Субвенція з  місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

152100 152100

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
природоохоронних заходів 1082000 1082000

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

859360.00 859360.00

ВСЬОГО 175045060 167846060 7199000 542000

Секретар міської ради                                                                                                                 С.ОЛІЙНИК



Додаток 2

ФІНАНСУВАННЯ

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 14221660 -2202140 16423800 15838300
208000 14221660 -2202140 16423800 15838300
208100 14221660 7773160 6448500 5863000

208400 0 -9975300 9975300 9975300

600000 14221660 -2202140 16423800 15838300
602000 14221660 -2202140 16423800 15838300

602100 14221660 7773160 6448500 5863000

602400 0 -9975300 9975300 9975300

14221660 -2202140 16423800 15838300

Секретар міської ради                                                                                                                         С.ОЛІЙНИК

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями
Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом Загальний 
фонд

 Корюківського міського бюджету на 2020 рік

до рішення  тридцять  п’ятої сесії     Корюківської 
міської ради   сьомого скликання    від  19 березня  2020 

року "Про внесення змін до рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   
№ 1-35/ VII

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



Додаток   3

    

(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 83998970 76159970 30715680 4862550 7839000 7380400 3906900 1964700 290000 0 5405700 91379370.00
0110000 83998970 76159970 30715680 4862550 7839000 7380400 3906900 1964700 290000 0 5405700 91379370.00

Х 0100 Х Державне управління 19333800 19333800 13543000 352300 0 325000 325000 0 0 0 325000 19658800

0110150 0150 0111 17607400 17607400 12571600 352300 17607400

0110160 0160 0111 1192400 1192400 971400 1192400

0110180 0180 0133 534000 534000 325000 325000 325000 859000
Х 1000 Х 16180970 16180970 9902520 2000790 0 1131000 20000 1111000 0 0 10000 17311970

0111010 1010 0910 16180970 16180970 9902520 2000790 0 1131000 20000 1111000 0 0 10000 17311970
16160970 16160970 9886120 2000790 1121000 10000 1111000 17281970

20000 20000 16400 10000 10000 10000 30000
Х 2000 Х 8375400 8375400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8375400

0112010 2010 0731 7153300 7153300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7153300

4039000 4039000 4039000

3114300 3114300 3114300

0112111 2111 0726 799000 799000 799000

0112144 2144 0763 402100 402100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402100

250000 250000 250000

152100 152100 152100

0112152 2152 0763 21000 21000 21000

Х 3000 Х 10267420 10267420 7244160 306460 0 817500 447500 370000 290000 0 447500 11084920

0113133 3133 1040 732800 732800 414700 100100 732800

0113192 3192 1030 120000 120000 120000

0113241 3241 1090 9014620 9014620 6829460 206360 817500 447500 370000 290000 447500 9832120

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 
інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Загальний фонд

у тому чмслі 
бюджет розвитку

            з   них

оплата праці

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних громадах

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

усього
Разом

видатки розвитку

 видатків Корюківського міського бюджету на 2020 рік
РОЗПОДІЛ

оплата праці

Спеціальний фонд

до рішення  тридцять  п’ятоїї сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  19 березня 2020 року "Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від        
17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-35/ VII
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Корюківська міська рада (апарат)

Корюківська міська рада (апарат)

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 видатки 
споживання

видатки 
споживання 

          з    них

видатки 
розвитку

Надання дошкільної освіти

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Інша діяльність у сфері державного управління

Охорона здоров’я

Надання дошкільної освіти

Надання дошкільної освіти  (видатки за рахунок коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Освіта

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

усього

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (видатки 
за рахунок коштів медичної субвенції)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет 
(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 
здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету) 



0113242 3242 1090 400000 400000 400000Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення



Х 4000 Х 16800 16800 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 16800

0114060 4060 0828 16800 16800 11000 16800

Х 6000 Х 14303600 6763600 0 2203000 7540000 424400 424400 0 0 0 424400 14728000

0116011 6011 6020 200000 200000 200000

0116013 6013 0620 292000 292000 292000

0116020 6020 0620 7340000 7340000 7340000

0116030 6030 0620 6471600 6471600 2203000 424400 424400 424400 6896000

Х 7000 Х 8100520 7801520 0 0 299000 3251800 2690000 135000 0 0 3116800 11352320

0117130 7130 0421 200000 100000 100000 200000

0117310 7310 0443 2120000 2120000 2120000 2120000

0117321 7321 0443 40000 40000 40000 40000

0117350 7350 0443 400000 400000 400000 400000

0117412 7412 0451 199000 199000 199000

0117461 7461 0456 7572000 7572000 7572000

0117650 7650 0490 100000 100000 20000 20000 20000 120000

0117660 7660 0490 20000 20000 20000 20000

0117670 7670 0490 90000 90000 90000 90000

0117680 7680 0490 7520 7520 7520

0117691 7691 0490 561800 135000 426800 561800

0117693 7693 0490 22000 22000 22000

Х 8000 Х 518300 518300 15000 0 0 1430700 0 348700 0 0 1082000 1949000

0118110 8110 0320 500000 500000 500000

0118130 8130 0320 18300 18300 15000 18300

0118340 8340 0540 1430700 348700 1082000 1430700

6902160 6902160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6902160
0119110 9110 0180 6433900 6433900 6433900

0119770 9770 0180 368260 368260 368260

0119800 9800 0180 100000 100000 100000

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Інша діяльність

Культура і мистецтво

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 
на неї

Реверсна дотація

Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства

Організація благоустрою населених пунктів

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво освітніх установ та закладів

Міжбюджетні трансферти

Інші субвенції з місцевого бюджету

Здійснення заходів із землеустрою

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально - економічного розвитку регіонів

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

Економічна діяльність



0600000 81599950 81599950 53936100 6484750 0 16242400 12473400 3769000 0 0 12473400 97842350

0610000 81599950 81599950 53936100 6484750 0 16242400 12473400 3769000 0 0 12473400 97842350

Х 1000 Х 72540600 72540600 49451100 5797100 0 4273400 565400 3708000 0 0 565400 76814000

0611010 1010 0910 2510460 2510460 1588800 192510 120000 120000 2630460

0611020 1020 0921 57280020 57280020 39179900 4894540 0 4071400 565400 3506000 0 0 565400 61351420

18177120 18177120 7128500 4894540 4003600 497600 3506000 497600 22180720

38975000 38975000 31946500 38975000

127900 127900 104900 67800 67800 67800 195700

0611090 1090 0960 2878490 2878490 1831200 248420 1000 1000 2879490

0611100 1100 0960 4549020 4549020 3195000 287370 80000 80000 4629020

0611150 1150 0990 675640 675640 519000 26640 675640

0611161 1161 0990 4366970 4366970 3137200 147620 1000 1000 4367970

0611162 1162 0990 280000 280000 280000

Х 3000 Х 256000 256000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256000

0613140 3140 1040 256000 256000 256000

Х 4000 Х 7092350 7092350 3485000 687650 0 61000 0 61000 0 0 0 7153350

0614030 4030 0824 1616740 1616740 980000 164340 14000 14000 1630740

0614040 4040 0824 840350 840350 500000 44950 12000 12000 852350

0614060 4060 0828 4205260 4205260 2005000 478360 35000 35000 4240260

0614082 4082 0829 430000 430000 430000

Х 5000 Х 1711000 1711000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 1711000

0615011 5011 0810 227500 227500 227500

0615012 5012 0810 72500 72500 72500

0615031 5031 0810 1411000 1411000 1000000 1411000

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 11908000 11908000 0 0 0 11908000 11908000

0617321 7321 0443 5530000 5530000 5530000 5530000

0617325 7325 0443 195000 195000 195000 195000

0617361 7361 0490 6183000 6183000 6183000 6183000

 165598920.00 157759920.00 84651780 11347300 7839000 23622800 16380300 5733700 290000 0 17879100 189221720

Фізична культура і спорт

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Освіта

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Надання дошкільної освіти

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Всього   видатків       

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 
юнацьких спортивних товариств

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 
видів спорту

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів

Надання спеціалізованої освітимистецькими школами 

Забезпечення діяльності бібліотек

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)).

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Будівництво споруд, установ та закладівфізичної культури та спорту

Будівництво освітніх установ та закладів 

Економічна діяльність

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Культура і мистецтво

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))(видатки за рахунок коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами).

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))(видатки за рахунок освітньої субвенції).



Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК



Додаток   4

(грн)

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Всього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Корюківська міська 
рада (апарат) 45000 90500 0 -45500 -45500 45000 45000

0118800 8800 Кредитування 45000 45500 0 90500 0 -45500 0 -45500 45000 0 0 45000

0118831 8831 1060
Надання довгострокових 
кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі
45000 45500 90500 45000 45500 90500

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 
кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам на 
селі

-45500 -45500

0 -45500 -45500

Всього 45000 90500 -45500 -45500 45000 45000

Код Функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Спеціальний фонд 

загальний 
фонд 

загальний 
фонд 

до рішення  тридцять  п’ятої  сесії     Корюківської міської 
ради   сьомого скликання    від 19 березня  2020 року "Про 

внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської 
міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   "Про 

міський бюджет на 2020 рік"                   № 1-35/ VII

 Корюківського міського бюджету в 2020 році

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування 
бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

Надання кредитів Повернення кредитів 

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видаткв 
та кредитування 

місцевих бюджетів
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Спеціальний фонд 

разом разом загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

разом 

КРЕДИТУВАННЯ



Додаток   5

(грн)

спеціальний 
фонд

найменування 
трансферту

здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров’я за 
рахунок відповідної 

дотації з државного 
бюджету

Субвенція з місцевого 
бюджету  на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з  
місцевого бюджету 

на здійснення 
переданих видатків у 

сфері охорони 
здоров’я за рахунок 
відповідної субвенції 

з державного 
бюджету

Інші субвенції

Субвенція з 
місцевого 

бюджету на 
здійснення 

природоохоронни
х заходів

Реверсна дотація Інші субвенції

Субвенції з місцевого 
бюджету 

державному 
бюджету на 

виконання програм 
соціально - 

економічного 
розвитку регіонів

41040200 41051200 41051500 41053900 41053600 0119110 0119770 0119800

Державний бюджет 0 6433900 100000 6533900

25100000000
Обласний бюджет 

Чернігівської області
225700 152100 1082000 1459800 0

25309200000
Корюківський 

районний бюджет 
653000 653000 368260 368260

25309511000
Охрамієвицький 

сільский бюджет
66360 66360 0

25507000000
Корюківський міський 

бюджет
1698300 0

25532000000
Холминський 

селищний бюджет
140000 140000 0

ВСЬОГО: 1698300 225700 152100 859360 1082000 2319160 6433900 368260 100000 6902160
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УсьогоУсього

до рішення  тридцять  п’ятої сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  19 березня  2020 року "Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 
17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-35/ VII

Субвенції

    на 2020 рік

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

загальний фондДотація на:

найменування трансферту

Субвенції

Код

Найменування бюджету - 
одержувача/ надавача 

трансферту

Дотація
найменування трансфетру

загальний фонд



Додаток  6

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми або 
напрямку видатків згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

Найменування обєктів  відповідно до проектно-кошторисної 
документації 

Строк реалізації 
об’єкт (рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об’єкта, гривень

Обсяг ввидатків бюджету 
розвитку, гривень

Рівень будівельної готовності 
об’єктів на кінець бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000 3906900

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 
управління Капітальні видатки 325000

0111010 1010 0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки 20000

0113241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення Капітальні видатки 447500

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів Капітальні видатки 424400

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства Реконструкція вуличного освітлення 2020 180000 180000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Реконструкція нежитлового приміщення під автомобільні 
бокси за адресою вул. Вокзальна 9-а, м.Корюківка, 
Чернігвської області 2020 1527000 1527000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.. 
Вокзальна в м.Корюківка, Корюківського району, 
Чернігівської області (ПКД та роботи) 108000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по 
вул..Шевченка ПК18+56-ПК20+68  в м.Корюківка, 
Корюківського району, Чернігівської області (ПКД та 
роботи) 85000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Дудка в 
м.Корюківка, Корюківського району Чернігівської 
області(ПКД та роботи) 150000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

ПКД по реконструкції каналізаційної насосної станції та 
каналізаційного колектору по вул. Вокзальна 8 Б в 
м.Корюківка Чернігівської області 2020 70000 70000

0117321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів ПКД на реконструкцію даху ДНЗ № 4 "Веселка" 2020 40000 40000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) Капітальні видатки 400000

0117360 7650 0490

Проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки чи права на 
неї Капітальні видатки 20000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності 
для продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів Капітальні видатки 20000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання Капітальні видатки 90000

0600000
Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту Корюківської міської ради 12473400

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)). Капітальні видатки 565400

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 

ПКД "Реконструкція зовнішніх теплових мереж з 
встановленням модульної котельні з твердопаливними 
котлами (для альтернатиного виду палива) в Корюківській 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 за адресою: вул. Шевченка 116а, місто 
Корюківка Чернігівської області. 50000

0617321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 
закладів 5480000

0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку 1800000

0617325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та 
закладівфізичної культури та спорту

ПК "Футбольний стадіон з облаштуванням трибун та 
роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по 
вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, Чернігівської 
області - будівництво" 195000

до рішення  тридцять  п’ятої  сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  19 березня  2020 року "Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 
17 грудня 2019 року   "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-35/ VII

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2020 році
РОЗПОДІЛ

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст № 1 з 
енергоефективними заходами та створенням нового 

освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в 
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням 

черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга - 
заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 
внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з 

улаштуванням ІТМ

2018-2020 79319120



0617361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних 
проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

"Футбольний стадіон з облаштуванням трибун та 
роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по 
вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка, Чернігівської 
області - будівництво" 2020 10077752 4383000

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 16380300 Х
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РОЗПОДІЛ

у 2020 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 38036920 33161320 4875600 3399400

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 80000 80000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 
Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 
роки"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2018 400000 400000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність 
Корюківської міської територіальної громади земельних 
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2019 рік"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2019 329000 4000 325000 325000

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 7153300 7153300

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації 
матеріально - технічної бази закладів первинної медико - 
санітарної допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 799000 799000

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет жителів Корюківської міської 
територіальної громади на 2020 рік"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 402100 402100

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 21000 21000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 
Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 732800 732800

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 
2018-2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 120000 120000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-
2021 роки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 390000 390000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 
роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 10000 10000

0116011 6011 6020
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 200000 200000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма раціонального використання та 
охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 292000 292000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2017-2019 роки", "Програма запобігання 
безпритульності та розмноженню бродячих тварин на 
території населених пунктів  Корюківської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки", "Програма 
компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на очистку 
притоків додаткових вод до системи централізованого 
водовідведення в м.Корюківка на 2020 рік"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
від 17.12.2019 7340000 7340000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 
Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2019 рік", "Поводження з твердими побутовими 
відходами в Корюківській територіальній громаді на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 5596000 5171600 424400 424400

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 100000 100000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 
забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 1000000 1000000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма раціонального використання та 
охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 2120000 2120000 2120000

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 400000 400000 400000

0117412 7412 0451
Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 199000 199000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 7572000 7572000

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 120000 100000 20000 20000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення 
таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 20000 20000 20000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2020 2022 роки" (Корюківська ЖЕК)

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2018 90000 90000 90000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів місцевого 
самоврядування "Членські внески" на 2020 рік

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 7520 7520

0117693 7693 0490
Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-
2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 22000 22000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 
громади на 2018  - 2020 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 500000 500000

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до рішення  тридцять  п’ятої  сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  19 березня  2020 року "Про внесення змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   
"Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-35/ VII

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних



0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки", "Програма 
раціонального використання та охорони водних ресурсів 
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
двадцятої сосії Корюківської 
міської ради сьомого 
скликання від 20.12.2018 1430700 1430700

0118831 8831 1060 Надання кредиту
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 
"Власний дім"на 2016-2020 роки на території Корюківської 
міської ради

Рішення четвертої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
31.03.2016 та двадцять 
четвертої сесії від 
30.05.2019 90500 45000 45500

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 
рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області 
на покращення матеріально - технічного стану 9 державної 
пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 2020 -2022 
рік

Рішення тридцять третьої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
06.02.2020 40000 40000

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 60000 60000

РАЗОМ 38036920 33161320 4875600 3399400

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК



РОЗПОДІЛ

у 2020 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 37836920 32961320 4875600 3399400

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 80000 80000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 
Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 
роки"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2018 200000 200000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність 
Корюківської міської територіальної громади земельних 
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2019 рік"

Рішення тринадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
05.03.2019 329000 4000 325000 325000

0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 7153300 7153300

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації 
матеріально - технічної бази закладів первинної медико - 
санітарної допомоги на території Корюківської 
територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 799000 799000

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий діабет жителів Корюківської міської 
територіальної громади на 2020 рік"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 402100 402100

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 
допомоги на території Корюківської територіальної 
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 21000 21000

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 
Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 732800 732800

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, 
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 
2018-2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 120000 120000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-
2021 роки»

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 390000 390000

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 
сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 
роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 10000 10000

0116011 6011 6020
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 200000 200000

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно - 
каналізаційного господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма раціонального використання та 
охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 292000 292000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають житлово-
комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2017-2019 роки", "Програма запобігання 
безпритульності та розмноженню бродячих тварин на 
території населених пунктів  Корюківської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки", "Програма 
компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на очистку 
притоків додаткових вод до системи централізованого 
водовідведення в м.Корюківка на 2020 рік"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
тридцять першої сесії 
Корюківської міської ради 
від 17.12.2019 7340000 7340000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для населення 
Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма соціально-економічного та 
культурного розвитку Корюківської міської територіальної 
громади на 2019 рік", "Поводження з твердими побутовими 
відходами в Корюківській територіальній громаді на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 5596000 5171600 424400 424400

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 100000 100000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій 
забудові Корюківської територіальної громади на 2019-2021 
роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 1000000 1000000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 200000 200000

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-комунального 
господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на 
2019-2021роки", "Програма раціонального використання та 
охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 2120000 2120000 2120000

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2018-
2019 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 400000 400000 400000

0117412 7412 0451
Регулювання цін на послуги місцевого 
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-
2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 199000 199000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

«Розвиток житлово-комунального господарства та 
благоустрій населених пунктів Корюківської міської 
ради» на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 7572000 7572000

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 120000 100000 20000 20000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 
прав на них комунальної власності для 
продажу на земельних торгах та проведення 
таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 
документації та регулювання земельних відносин на 2020-
2022 роки"

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 20000 20000 20000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2020 2022 роки" (Корюківська ЖЕК)

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2018 90000 90000 90000

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020 рік

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
17.12.2019 7520 7520

0117693 7693 0490
Інші заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-
2020 роки

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 22000 22000

0118110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 
громади на 2018  - 2020 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017 500000 500000

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Додаток 7

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 
 видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми
Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму
Усього Загальний фонд

до рішення  тридцять  п’ятої  сесії     Корюківської міської ради   сьомого 
скликання    від  19 березня  2020 року "Про внесення змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року   
 "Про міський бюджет на 2020 рік"   № 1-35/ VII



0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки", "Програма 
раціонального використання та охорони водних ресурсів 
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення дванадцятої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
21.12.2017, рішення 
двадцятої сосії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
20.12.2018 1430700 1430700

0118831 8831 1060 Надання кредиту
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва 
"Власний дім"на 2016-2020 роки на території Корюківської 
міської ради

Рішення четвертої сесії 
Корюківської міської ради 
сьомого скликання від 
31.03.2016 та двадцять 
четвертої сесії від 
30.05.2019 90500 45000 45500

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 
рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській області 
на покращення матеріально - технічного стану 9 державної 
пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 2020 -2022 
рік

Рішення тридцять третьої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
06.02.2020 40000 40000

0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально - 
економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2019-2021 роки"

Рішення двадцять другої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання від 
28.02.2019 60000 60000

РАЗОМ 37836920 32961320 4875600 3399400

               Секретар міської ради                                                                                                                                                        С.ОЛІЙНИК



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                                                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                                        

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

( тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня  2020 року                    м. Корюківка                                  № 2-35/VII 

                                                 

Про внесення змін  

до міських Програм  

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 12 березня 

2020 року № 82, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з  

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська  рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 

грудня 2017 року «Про затвердження Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки», а саме:     

 1.1. У пункті 9 паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, всього» цифру 

«2845,0 тис.грн.» замінити на «6582,0 тис. грн.». 

1.2. Розділ 4 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій 

редакції: «Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок надходжень 

екологічного податку до спеціального фонду міського та обласного бюджетів, 

власних коштів міського бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством, загальна сума яких складає 6582,0 тис.грн.». 

 

2. Внести зміни до Плану (Програми) соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019-

2020 роки, затвердженого рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, а саме:  



 2.1. Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної 

сфери, заходів, які будуть фінансуватися з міського бюджету та інших джерел, 

включених у План (Програму) соціально – економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської  територіальної громади на 2019-2020 роки, 

доповнити пунктами 68,69,70,71: 
     тис.грн. 

 

№ 

п/п 

 

Найменування об’єкту,робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

 

 
Обсяг фінансування 

 

 

Термі

н 

викон

ання 

(роки) 

 

 

Всього 

по 

об’єкту 

Державн

ий 

бюджет 

Бюджет 

Корюківс

ької 

міської 

ради 

68 Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по вул. 

Шевченка ПК18+56-ПК20+68 в 

м.Корюківка, Корюківського 

району,Чернігівської області 

1499,000 1400,000 99,000 2020 

69 Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по вул. 

Вокзальна в м.Корюківка, 

Корюківського району 

Чернігівської області; 

1499,000 1400,000 99,000 2020 

70 Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по 

вул.Дудка в м.Корюківка 

Корюківського району 

Чернігівської області 

2136,400 1986,400 150,000 2020 

71 Закупівля та монтаж цифрового 

мамографа для КНП 

"Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської 

районної ради Чернігівської 

області 

3500,000 3000,00 500,00 2020 

            

У пункті «Всього по Плану (Програмі) цифри «191825,812», 

«104971,103», «86854,709» змінити цифрами «200460,212», «112757,503», 

«87702,709».  

 



3. Внести зміни до Програми цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про 

затвердження Програми цивільного захисту населення Корюківської громади 

на 2018-2020 роки», а саме: 

3.1. Пункт 8 паспорту Програми викласти в новій редакції: «Загальний 

орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, 

2018 рік – 50,0 тис.грн., 2019 рік – 250,0 тис.грн., 2020 рік – 1000,0 тис.грн.». 

 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 березня 2020 року                     м. Корюківка                                 № 3-35/VIІ 

 

Про внесення змін до  

установчих документів 

 

Розглянувши клопотання комунальних організацій Корюківської міської 

ради, з метою забезпечення належного рівня діяльності комунальних 

підприємства та закладів, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

міська рада вирішила : 

 

1. Внести зміни до установчих документів комунального підприємства 

Корюківська житлово експлуатаційна контора та затвердити його в новій 

редакції, що додається. 

 1.2. Корюківська ЖЕК (Жоголко А.О.) здійснити державну реєстрацію 

змін до установчих документів підприємства відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

2. Внести зміни до установчих документів комунального підприємства 

«Убідьське» Корюківської міської ради та затвердити його в новій редакції, що 

додається. 

 2.2. КП «Убідьське» (Малюк Л.М.) здійснити державну реєстрацію змін 

до установчих документів підприємства відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

3. Внести зміни до установчих документів Корюківського дошкільного 

навчального закладу №1 «Дельфін» художньо-естетичного напрямку 

Корюківської міської ради Чернігівської області та затвердити його в новій 

редакції, що додається. 



 3.2. ДНЗ №1 «Дельфін» (Рябченко В.О.) здійснити державну реєстрацію 

змін до установчих документів закладу відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

4. Внести зміни до установчих документів Корюківського дошкільного 

навчального закладу №4 «Веселка» еколого – натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради Чернігівської області та затвердити його в новій 

редакції , що додається. 

4.2. ДНЗ №4 «Веселка» (Мостович К.В.) здійснити державну реєстрацію 

змін до установчих документів закладу відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 
 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОГОДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник Відділ освіти,    рішення тридцять п’ятої сесії 

культури, молоді та спорту   Корюківської міської ради 

Корюківської міської ради  сьомого скликання  

від 19 березня 2020 року  
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Корюківський дошкільний навчальний заклад №4 «Веселка» 

еколого – натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області ( надалі – Заклад ) – це навчальний заклад, який 

забезпечує дошкільну освіту та виховання дітей віком від 2 до 6(7) років. 

Заклад створено на підставі рішення виконкому Корюківської міської ради 

від 11 вересня 2003 року №208. 

1.2. Засновником та власником Закладу є Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської  ради (надалі – Власник).  

1.3. Власник здійснює фінансування Закладу, його матеріально - 

технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, 

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське 

обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 

1.4. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, 

іншими нормативно-правовими актами Власника, власним Статутом. 

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку і штамп, бланки з 

власними реквізитами, має власний баланс, може мати рахунки у підрозділах 

Державної казначейської служби та діє на підставі Статуту, який 

затверджений Власником. 

1.6. Повна назва Закладу: Корюківський дошкільний навчальний заклад 

№4 «Веселка» еколого – натуралістичного напрямку Корюківської міської 

ради Чернігівської області. 

1.6.1. Скорочена назва закладу: ДНЗ №4 «Веселка»  

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації 

прав громадян на здобуття дошкільної освіти, соціальної адаптації та 

готовність продовжувати освіту, а також задоволення потреб громадян у 

догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового 

та духовного розвитку. 

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію 

основних завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дітей;  

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних 

мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського 

народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до 

себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, 

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 



- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї. 

1.9. Заклад несе відповідальність в межах, визначеному 

законодавством. 

1.10. Взаємовідносини між Закладом з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.11. Юридична адреса Закладу: 15300, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, провулок Бульварний, 8а. 

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

2.1. Заклад розрахований на 250 дітей.  

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими), різновіковими 

ознаками. 

2.3 У Закладі функціонують групи загального розвитку та спеціальні 

(компенсуючого типу); за заявою батьків у Закладі створюються групи для 

дітей з особливими потребами (інклюзивні). 

2.2.У Закладі функціонують наступні групи: 

- І молодша група від 2 до 3 років – дві групи; 

- ІІ молодша група від 3 до 4 років – дві групи; 

- середня група від 4 до 5 років – дві групи; 

- старша група від 5 до 6 років – дві групи; 

- група дітей з порушенням мови (різновікова) – одна група. 

2.3. Заклад має групи з денним режимом перебування дітей. 

2.4. Наповнюваність групи дітьми становить:  

- раннього віку – до 15 дітей; 

- групи дошкільного віку – до 20 дітей; 

- спеціальні (з порушенням мови) - 10-12 дітей (в залежності від 

складності захворювання); 

- інклюзивна – 15 дітей , в якій може утримуватися не більше трьох 

осіб, зокрема: 

* одна-три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату, із затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, 

легкими порушеннями інтелектуального розвитку; 

* не більше двох осіб з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими  

порушеннями мовлення; 

* не більше однієї дитини із складними порушеннями розвитку. 

Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів 

наповнюваність груп дітьми у Закладі. 

2.5. Прийом дітей до Закладу здійснюється керівником протягом 

календарного року на підставі: 

- заяви від батьків або осіб, які їх замінюють; 

- медичної довідки про стан здоров'я дитини; 

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 

- свідоцтва про народження; 



- для дітей пільгової категорії – документ, що підтверджує наявність 

пільги. 

Для прийому дітей до Закладу, у групи компенсуючого типу, додатково 

надається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. 

Під час прийому дитини до Закладу керівник знайомить батьків, або 

осіб, що їх заміняють, зі статутом Закладу, іншими документами, що 

регламентують діяльність Закладу. 

2.6. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, 

карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або 

осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.7. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;  

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному 

навчальному закладі цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- у разі якщо дитина не відвідує заклад більше місяця без поважних 

причин; 

- при невиконанні батьками, або особами, що їх заміняють угод 

(договорів) між Закладом і ними (у разі наявності таких угод (договорів)  

Керівник Закладу зобов'язаний письмово із зазначенням причин 

повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не 

менш як за 10 календарних днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного 

навчального закладу. 

2.9. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється після закінчення навчального року, під час 

оздоровчого періоду (серпень). При наявності вільних місць прийом дітей 

здійснюється протягом календарного року.  

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ 

 

3.1. Заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем протягом 10,5 

годин. 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні у відповідності до 

норм Кодексу законів про працю України. 

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок о 7.30 год. 

і закінчення о 18.00 год. 

 

 

 

 

 



ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

 ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ 

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня до 31 

серпня. 

4.2. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується 

планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, 

схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу.  

4.3. Мовою дошкільної освіти є державна мова. 

4.4. Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за 

програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку 

(комплексних і парціальних), які рекомендовані (схвалені) Міністерством 

освіти і науки України.  

Заклад дошкільної освіти може розробити власну освітню програму і 

використовувати в освітньому процесі згідно чинного законодавства. 

Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами, 

рекомендованими МОН України, або схваленими відповідними предметними 

комісіями НМР з питань освіти МОН України. 

4.5. Заклад організовує освітній процес за еколого-натуралістичним 

напрямком. 

4.6. Заклад може реалізувати освітні програми та надавати на 

договірній основі за переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України, додаткові платні послуги за згодою батьків або осіб, що їх 

замінюють. 

Порядок надання додаткових платних послуг визначається  

Міністерством освіти і науки України. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ 

 

5.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх 

нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з 

Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством 

фінансів України. 

5.2. У Закладі встановлено триразове харчування: сніданок, обід, 

вечеря, яке здійснюється відповідно до денного меню-розкладу. Меню-

розкладка складається медичним працівником і підписується керівником 

Закладу. 

5.3. Батьки або особи, що їх замінюють, вносять плату за харчування 

дітей у Закладі у розмірах визначених органами місцевого самоврядування. 

Плата за харчування дитини вноситься батьками щомісяця авансовим 

платежем не пізніше 20 числа поточного місяця. 



5.4. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються за рішенням органу управління, за рахунок коштів 

міського бюджету, згідно законодавства. 

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника Закладу. 

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ 

 

6.1 У Закладі діти забезпечуються постійним медичним 

обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними 

працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або 

відповідних закладах охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України.. 

6.2  Медичний персонал Закладу здійснює: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі 

поглиблених, профілактичних та лікувально – оздоровчих заходів, оцінку їх 

ефективності; 

- контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням 

раціонального режиму навчально – виховної діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно – гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно – просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, що їх заміняють та працівників закладу.  

6.3. Заклад  надає  приміщення  і  забезпечує  належні  умови  для  

роботи  медичного  персоналу  та   проведення  лікувально-профілактичних  

заходів. 

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є: 

- діти дошкільного віку (вихованці);  

- педагогічні працівники: керівник(завідувач, директор),  вихователь-  

методист (заступник керівника), вихователі, асистент вихователя, вчитель-

логопед, практичний психолог,  інструктор з фізкультури, музичні керівники;  

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 



-  інші спеціалісти; 

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та 

морального заохочення: нагородження почесними грамотами, оголошення  

подяки, преміювання та іншими видами заохочення передбаченими 

законодавством України. 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти гарантовані Конституцією 

України, міжнародними договорами, що ратифіковані Верховною Радою 

України, законами України та іншими нормативно – правовими актами. 

Дитина (вихованець Закладу) має гарантоване державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в закладі; 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

7.4. Батьки вихованців Закладу або особи, які їх замінюють мають 

право: 

- обирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу дошкільної освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

 - інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.5. Батьки вихованців Закладу або особи, які їх замінюють, 

зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

- поважати гідність дитини; 



- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної 

мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному 

навчальному закладі у встановленому порядку; 

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість 

відсутності або хвороби дитини. 

У разі невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків 

передбачених законодавством України, Заклад може порушувати питання 

про відповідальність таких осіб перед законом. 

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального 

закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а 

саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або 

молодшого спеціаліста, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати 

професійні обов'язки. 

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

7.8. Педагогічні працівники мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу на соціальне та 

матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних 

з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 



- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до 

дошкільного закладу керівником (завідувачем). 

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за 

збереження  життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із 

законодавством та посадовими інструкціями. 

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 

закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в 

установленому законодавством України порядку. 

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, 

яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України. 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу, не 

виконують посадових обов’язків,  умови колективного договору/контракту 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються 

з роботи відповідно до чинного законодавства. 

7.15. Діячі культури, науки, члени творчих спілок, працівники 

підприємств, установ та громадських організацій можуть залучатися до 

участі в освітньому процесі за рішенням керівника Закладу. 

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

 

8.1. Управління Закладом здійснюється Власником, Виконавчим 

комітетом Корюківської міської ради (надалі – Виконком), Відділом освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (надалі - ВОКМтаС). 

8.2. Корюківська міська рада приймає рішення про: 

- ліквідацію, реорганізацію Закладу, внесення змін до його установчих 

документів та їх затвердження; 

- передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління 

майном Закладу, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення; 

- затвердження обсягів фінансування Закладу та забезпечення 

фінансування витрат на його утримання; 

- здійснює управління Закладом, організовує його матеріально – 

фінансове забезпечення; 

- інші повноваження передбачені законодавством про освіту та місцеве 

самоврядування. 

8.3. ВОКМтаС в межах своєї компетенції: 

- здійснює управління Закладом; 

- контролює дотримання в дошкільному закладі вимог законів та інших 

нормативно – правових актів у сфері дошкільної освіти; 



- організовує наукове, програмно-методичне, забезпечення діяльності 

педагогічних працівників Закладу у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію; 

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я  та захист прав 

учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі; 

- сприяє розвитку громадського самоврядування в Закладі; 

- сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в 

Закладі, контролює хід їх здійснення; 

- погоджує установчі документи Закладу; 

- розглядає звернення учасників освітнього процесу в Закладі, вживає 

відповідні заходи за результатом їх розгляду; 

- готує проекти рішень Корюківської міської ради, її виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови з питань, пов’язаних з освітньою 

діяльністю Закладу; 

- здійснює міжнародне співробітництво. 

8.4. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює 

його завідувач (надалі - Керівник), який призначається на посаду та 

звільняється з посади власником у відповідності до законодавства.  

8.5. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, 

стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 
8.6. Керівник дошкільного закладу: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу; 

- діє від імені закладу без довіреності, представляє його в усіх 

державних органах та органах місцевого самоврядування, установах і 

організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного 

закладу; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- розробляє штатний розпис, що затверджується рішенням Виконкому 

та погоджується з ВОКМтаС; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників; 



- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям, здібностям і потребам; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах 

(конференціях) колективу Закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють. 

- надає необхідну звітну інформацію за запитом органів управління. 

8.7. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - 

педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і педагогічні 

працівники закладу. Можуть входити голови батьківських комітетів. 

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники 

громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.   

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом. 

Педагогічна рада закладу: 

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному 

закладі та приймає відповідні рішення; 

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 

працівників. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

дошкільного закладу. 

8.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 

колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не 

рідше одного разу на рік. 

Кількість учасників загальних зборів від працівників Закладу повинна 

становити не менше 60% особового складу, від батьків або осіб, що їх 

замінюють – не менше 55%. 

Якщо на загальні збори зібралось менша кількість учасників, ніж 

зазначено вище, загальні збори вважаються такими, що не відбулися. 

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори: 

- визначають кількісний та персональний склад рад Закладу, 

встановлюють терміни її повноважень; 

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради Закладу з питань 

статутної діяльності Закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або 

відкритого голосування; 

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-

господарської діяльності закладу; 



- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу. 

8.9. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган 

самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади 

та відповідної ради, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, 

окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем 

освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного 

закладу. 

Піклувальна рада (у складі 7 – 15 осіб) створюється за рішенням 

загальних зборів дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються 

на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських 

засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість 

засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири 

рази на рік. 

Основними завданнями піклувальної ради є: 

- співпраця з органами виконавчої влади місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, 

окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у 

Закладі; 

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 

корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Закладу; 

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу; 

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону 

життя та здоров’я учасників освітнього процесу; 

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників Закладу; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Закладом; 

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-

виховного процесу. 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ 

 

9.1. Майно Закладу є міською комунальною власністю Корюківської 

міської територіальної громади в особі Корюківської міської ради і належить 

йому на праві оперативного управління. 

9.2. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства 

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність 

за дотриманням вимог та норм з їх охорони. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти: 

- міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 



- благодійні внески фізичних і юридичних осіб; 

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із Власником має право: 

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із 

законодавством. 

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу 

здійснюється відповідно до законодавства. 

10.4. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такого закладу, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.5. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) 

або їх частин серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, 

нарахування єдиного соціального внеску). 

10.6. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів 

закладу одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 

або зарахування до доходу бюджету. 

10.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в 

дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

виконавчої  влади. 

10.8. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією закладу. 

10.9. Штатний розпис Закладу затверджується рішенням Виконкому та 

погоджується з ВОКМтаС на основі Типових штатних нормативів 

дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки 

України за погодженням з Міністерством фінансів України. 

  

ХІ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

11.1. Ліквідація, реорганізація Закладу здійснюється за рішенням 

власника в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

XIІ.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

12.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є 

державна атестація, що проводиться у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України. 

12.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог 

щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється ВОКМтаС. 

 

Міський голова      Р. АХМЕДОВ 



ПОГОДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник Відділ освіти,    рішення тридцять п’ятої сесії 

культури, молоді та спорту   Корюківської міської ради 

Корюківської міської ради  сьомого скликання  

від 19 березня 2020 року  
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Корюківський дошкільний навчальний заклад №1 «Дельфін» 

художньо - естетичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської 

області ( надалі – Заклад ) – це навчальний заклад, який забезпечує 

дошкільну освіту та виховання дітей віком від 2 до 6(7) років. Заклад 

створено на підставі рішення виконкому Корюківської міської ради від 11 

вересня 2003 року №208. 

1.2. Засновником та власником Закладу є Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської  ради (надалі – Власник).  

1.3. Власник здійснює фінансування Закладу, його матеріально - 

технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, 

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське 

обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. 

1.4. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, 

іншими нормативно-правовими актами Власника, власним Статутом. 

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку і штамп, бланки з 

власними реквізитами, має власний баланс, може мати рахунки у підрозділах 

Державної казначейської служби та діє на підставі Статуту, який 

затверджений Власником. 

1.6. Повна назва Закладу: Корюківський дошкільний навчальний заклад 

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

Чернігівської області. 

1.6.1. Скорочена назва закладу: ДНЗ №1 «Дельфін»  

1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації 

прав громадян на здобуття дошкільної освіти, соціальної адаптації та 

готовність продовжувати освіту, а також задоволення потреб громадян у 

догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового 

та духовного розвитку. 

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію 

основних завдань дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дітей;  

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних 

мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського 

народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до 

себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, 

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 



- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї. 

1.9. Заклад несе відповідальність в межах, визначеному 

законодавством. 

1.10. Взаємовідносини між Закладом з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

1.11. Юридична адреса Закладу: 15300, Чернігівська область, 

Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, 98а. 

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ 

 

2.1. Заклад розрахований на 187 дітей.  

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими), різновіковими 

ознаками. 

2.3 У Закладі функціонують групи загального розвитку та спеціальні 

(компенсуючого типу); за заявою батьків у Закладі створюються групи для 

дітей з особливими потребами (інклюзивні). 

2.2.У Закладі функціонують наступні групи: 

- І молодша група від 2 до 3 років – дві групи; 

- ІІ молодша група від 3 до 4 років – дві групи; 

- середня група від 4 до 5 років – дві групи; 

- старша група від 5 до 6 років – дві групи; 

- група дітей з порушенням зору (різновікова) – одна група; 

- група дітей з порушенням мови (різновікова) – одна група. 

2.3. Заклад має групи з денним режимом перебування дітей. 

2.4. Наповнюваність групи дітьми становить:  

- раннього віку – до 15 дітей; 

- групи дошкільного віку – до 20 дітей; 

- спеціальні ( з порушенням мови та з порушенням зору) - 10-12 дітей 

(в залежності від складності захворювання); 

- інклюзивна – 15 дітей , в якій може утримуватися не більше трьох 

осіб, зокрема: 

* одна-три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового 

апарату, із затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, 

легкими порушеннями інтелектуального розвитку; 

* не більше двох осіб з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими  

порушеннями мовлення; 

* не більше однієї дитини із складними порушеннями розвитку. 

Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів 

наповнюваність груп дітьми у Закладі. 

2.5. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється 

керівником протягом календарного року на підставі: 

- заяви від батьків або осіб, які їх замінюють; 

- медичної довідки про стан здоров'я дитини; 

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; 

- свідоцтва про народження; 



- для дітей пільгової категорії – документ, що підтверджує наявність 

пільги. 

Для прийому дітей до Закладу, у групи компенсуючого типу, додатково 

надається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. 

Під час прийому дитини до Закладу керівник знайомить батьків, або 

осіб, що їх заміняють, зі статутом Закладу, іншими документами, що 

регламентують діяльність Закладу. 

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі 

у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час 

відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий 

період (75 днів). 

2.7. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;  

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що 

виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному 

навчальному закладі цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх 

замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців; 

- у разі якщо дитина не відвідує заклад більше місяця без поважних 

причин; 

- при невиконанні батьками, або особами, що їх заміняють угод 

(договорів) між Закладом і ними (у разі наявності таких угод (договорів)  

Керівник Закладу зобов'язаний письмово із зазначенням причин 

повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не 

менш як за 10 календарних днів. 

2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного 

навчального закладу. 

2.9. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування 

новостворених груп здійснюється після закінчення навчального року, під час 

оздоровчого періоду (серпень). При наявності вільних місць прийом дітей 

здійснюється протягом календарного року.  

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ 

 

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним  робочим тижнем 

протягом 10,5 годин. 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні у відповідності до 

норм Кодексу законів про працю України. 

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: початок о 7.30 год.,  

закінчення о 18.00 год. 

 

 

 

 



ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  

ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ 

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня до 31 

серпня. 

4.2. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується 

планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, 

схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником закладу.  

4.3. Мовою дошкільної освіти є державна мова. 

4.4. Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за 

програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку 

(комплексних і парціальних), які рекомендовані (схвалені) Міністерством 

освіти і науки України.  

Заклад дошкільної освіти може розробити власну освітню програму і 

використовувати в освітньому процесі згідно чинного законодавства. 

Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами, 

рекомендованими МОН України, або схваленими відповідними предметними 

комісіями НМР з питань освіти МОН України. 

4.5.Заклад здійснює поглиблений освітній процес за художньо-

естетичним напрямком. 

4.6. Заклад може реалізувати освітні програми та надавати на 

договірній основі за переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України, додаткові платні послуги за згодою батьків або осіб, що їх 

замінюють. 

Порядок надання додаткових платних послуг визначається  

Міністерством освіти і науки України. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ 

 

5.1. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх 

нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору 

продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з 

Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством 

фінансів України. 

5.2. У Закладі встановлено триразове харчування: сніданок, обід, 

вечеря, яке здійснюється відповідно до денного меню-розкладу. Меню-

розкладка складається медичним працівником і підписується керівником 

Закладу. 

5.3. Батьки або особи, що їх замінюють, вносять плату за харчування 

дітей у Закладі у розмірах визначених органами місцевого самоврядування. 

Плата за харчування дитини вноситься батьками щомісяця авансовим 

платежем не пізніше 20 числа поточного місяця. 



5.4. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних 

та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної 

підтримки, надаються за рішенням органу управління, за рахунок коштів 

міського бюджету, згідно законодавства. 

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією 

страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом 

страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю 

зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на 

медичних працівників та керівника Закладу. 

  

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ 

 

6.1 У Закладі діти забезпечуються постійним медичним 

обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними 

працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або 

відповідних закладах охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України.. 

6.2  Медичний персонал Закладу здійснює: 

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; 

- організацію і проведення медичних оглядів, у тому числі 

поглиблених, профілактичних та лікувально – оздоровчих заходів, оцінку їх 

ефективності; 

- контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням 

раціонального режиму навчально – виховної діяльності, навчального 

навантаження; 

- медичний контроль за виконанням санітарно – гігієнічного та 

протиепідемічного режиму; 

- проведення санітарно – просвітницької роботи серед дітей, батьків 

або осіб, що їх заміняють та працівників закладу.  

       6.3. Заклад  надає  приміщення  і  забезпечує  належні  умови  для  

роботи  медичного  персоналу  та   проведення  лікувально-профілактичних  

заходів. 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є: 

- діти дошкільного віку (вихованці);  

- педагогічні працівники: керівник (завідувач, директор), вихователь-  

методист (заступник керівника), вихователі, асистент вихователя, вчитель-

логопед, практичний психолог,  інструктор з фізкультури, музичні керівники;  

- помічники вихователів; 

- медичні працівники; 

- батьки або особи, які їх замінюють; 

- інші спеціалісти; 



7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та 

морального заохочення: нагородження почесними грамотами, оголошення  

подяки, преміювання та іншими видами заохочення передбаченими 

законодавством України. 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти гарантовані Конституцією 

України, міжнародними договорами, що ратифіковані Верховною Радою 

України, законами України та іншими нормативно – правовими актами. 

Дитина (вихованець Закладу) має гарантоване державою право на: 

- безоплатну дошкільну освіту в закладі; 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає 

шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- безоплатне медичне обслуговування; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

7.4. Батьки вихованців Закладу або особи, які їх замінюють мають 

право: 

- обирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною 

дошкільної освіти; 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу дошкільної освіти; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань 

розвитку, виховання і навчання своїх дітей; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних 

органах і суді; 

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими 

освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки 

асистента дитини; 

 - інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.5. Батьки вихованців Закладу або особи, які їх замінюють, 

зобов’язані: 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, 

історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення 

до довкілля; 

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку 

дошкільної освіти за будь-якою формою; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та 

здібностей; 

- поважати гідність дитини; 



- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до 

старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної 

мови, до народних традицій і звичаїв; 

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному 

навчальному закладі у встановленому порядку; 

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість 

відсутності або хвороби дитини. 

У разі невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків 

передбачених законодавством України, Заклад може порушувати питання 

про відповідальність таких осіб перед законом. 

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального 

закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а 

саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або 

молодшого спеціаліста, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати 

професійні обов'язки. 

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

7.8. Педагогічні працівники мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів 

роботи з дітьми; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, 

нарадах тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, 

експериментальну, пошукову роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу на соціальне та 

матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови 

контракту чи трудового договору; 

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, 

поважати гідність дитини та її батьків; 

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних 

з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 



- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України. 

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до 

дошкільного закладу керівником (завідувачем). 

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за 

збереження  життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із 

законодавством та посадовими інструкціями. 

7.12. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 

закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в 

установленому законодавством України порядку. 

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, 

яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України. 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, 

правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу, не 

виконують посадових обов’язків,  умови колективного договору/контракту 

або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються 

з роботи відповідно до чинного законодавства. 

7.15. Діячі культури, науки, члени творчих спілок, працівники 

підприємств, установ та громадських організацій можуть залучатися до 

участі в освітньому процесі за рішенням керівника Закладу. 

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

 

8.1. Управління Закладом здійснюється Власником, Виконавчим 

комітетом Корюківської міської ради (надалі – Виконком), Відділом освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (надалі - ВОКМтаС). 

8.2. Корюківська міська рада приймає рішення про: 

- ліквідацію, реорганізацію Закладу, внесення змін до його установчих 

документів та їх затвердження; 

- передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління 

майном Закладу, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення; 

- затвердження обсягів фінансування Закладу та забезпечення 

фінансування витрат на його утримання; 

- здійснює управління Закладом, організовує його матеріально – 

фінансове забезпечення; 

- інші повноваження передбачені законодавством про освіту та місцеве 

самоврядування. 

8.3. ВОКМтаС в межах своєї компетенції: 

- здійснює управління Закладом; 

- контролює дотримання в дошкільному закладі вимог законів та інших 

нормативно – правових актів у сфері дошкільної освіти; 



- організовує наукове, програмно-методичне, забезпечення діяльності 

педагогічних працівників Закладу у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію; 

- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я  та захист прав 

учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в Закладі; 

- сприяє розвитку громадського самоврядування в Закладі; 

- сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в 

Закладі, контролює хід їх здійснення; 

- погоджує установчі документи Закладу; 

- розглядає звернення учасників освітнього процесу в Закладі, вживає 

відповідні заходи за результатом їх розгляду; 

- готує проекти рішень Корюківської міської ради, її виконавчого 

комітету, розпоряджень міського голови з питань, пов’язаних з освітньою 

діяльністю Закладу; 

- здійснює міжнародне співробітництво. 

8.4. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює 

його завідувач (надалі - Керівник), який призначається на посаду та 

звільняється з посади власником у відповідності до законодавства.  

8.5. Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, 

стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 
8.6. Керівник дошкільного закладу: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених 

Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної 

освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу; 

- діє від імені закладу без довіреності, представляє його в усіх 

державних органах та органах місцевого самоврядування, установах і 

організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; 

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 

матеріально-технічної бази закладу; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного 

закладу; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює 

їх виконання; 

- розробляє штатний розпис, що затверджується рішенням Виконкому 

та погоджується з ВОКМтаС; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників; 



- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів 

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним 

особливостям, здібностям і потребам; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах 

(конференціях) колективу Закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють. 

- надає необхідну звітну інформацію за запитом органів управління. 

8.7. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - 

педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і педагогічні 

працівники закладу. Можуть входити голови батьківських комітетів. 

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники 

громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.   

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним закладом. 

Педагогічна рада закладу: 

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному 

закладі та приймає відповідні рішення; 

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 

працівників. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

дошкільного закладу. 

8.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 

колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не 

рідше одного разу на рік. 

Кількість учасників загальних зборів від працівників Закладу повинна 

становити не менше 60% особового складу, від батьків або осіб, що їх 

замінюють – не менше 55%. 

Якщо на загальні збори зібралось менша кількість учасників, ніж 

зазначено вище, загальні збори вважаються такими, що не відбулися. 

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори: 

- визначають кількісний та персональний склад рад Закладу, 

встановлюють терміни її повноважень; 

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради Закладу з питань 

статутної діяльності Закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або 

відкритого голосування; 

- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-

господарської діяльності закладу; 



- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку 

закладу. 

8.9. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган 

самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади 

та відповідної ради, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, 

окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем 

освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного 

закладу. 

Піклувальна рада (у складі 7 – 15 осіб) створюється за рішенням 

загальних зборів дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються 

на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських 

засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість 

засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири 

рази на рік. 

Основними завданнями піклувальної ради є: 

- співпраця з органами виконавчої влади місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, 

окремими громадянами спрямована на поліпшення умов утримання дітей у 

Закладі; 

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 

корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Закладу; 

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування Закладу; 

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону 

життя та здоров’я учасників освітнього процесу; 

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників Закладу; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Закладом; 

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-

виховного процесу. 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ 

 

9.1. Майно Закладу є міською комунальною власністю Корюківської 

міської територіальної громади в особі Корюківської міської ради і належить 

йому на праві оперативного управління. 

9.2. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства 

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність 

за дотриманням вимог та норм з їх охорони. 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ 

 

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти: 

- міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 



- благодійні внески фізичних і юридичних осіб; 

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із Власником має право: 

- придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або 

фізичних осіб; 

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та 

фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із 

законодавством. 

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу 

здійснюється відповідно до законодавства. 

10.4. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання такого закладу, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. 

10.5. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) 

або їх частин серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, 

нарахування єдиного соціального внеску). 

10.6. У разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів 

закладу одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 

або зарахування до доходу бюджету. 

10.7. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в 

дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

виконавчої  влади. 

10.8. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією закладу. 

10.9. Штатний розпис Закладу затверджується рішенням Виконкому та 

погоджується з ВОКМтаС на основі Типових штатних нормативів 

дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки 

України за погодженням з Міністерством фінансів України. 

  

ХІ. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

 

11.1. Ліквідація, реорганізація Закладу здійснюється за рішенням 

власника в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

XIІ.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

12.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є 

державна атестація, що проводиться у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України. 

12.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог 

щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється ВОКМтаС. 

 

Міський голова      Р. АХМЕДОВ 
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м. Корюківка 

 2020 рік 



1. Загальні положення 

 
1.1. Корюківська житлово – експлуатаційна контора (надалі - 

Підприємство) є комунальним комерційним підприємством, майно якого є 

міською комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади 

і закріплене за підприємством на правах господарського відання.  
1.2. Корюківська житлово-експлуатаційна контора створена рішенням 

виконкому Чернігівської обласної ради народних депутатів № 214 від 24 

жовтня 1988 року і наказу № 11 від 1 грудня 1988 року обласного управління 
житлово – комунального господарства, зареєстрованого Корюківською 

районною державною адміністрацією, розпорядження № 258 від 2 квітня 1999 

року. 

1.3. Найменування підприємства: Корюківська житлово-

експлуатаційна контора. 

1.3.1. Скорочена назва : Корюківська ЖЕК. 

 1.4. Юридична адреса: 15300, провулок Індустріальний, 12, місто 

Корюківка, Чернігівська область, Україна 

 

2. Мета і предмет діяльності підприємства 
 

2.1. Підприємство створено з метою реалізації державної політики в сфері 
надання житлово – комунальних послуг. Метою діяльності підприємства є 

отримання прибутку в результаті здійснення виробничої, комерційної, 

фінансової діяльності на комерційній основі для задоволення потреб 

споживачів в послугах (роботах), товарах, що надає підприємство. 
2.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями 
Власника. 

2.3. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 
2.3.1. Визначення перспективи і приоритетних напрямків розвитку 

житлово – комунального господарства з метою найбільш повного задоволення 

потреб населення у всіх видах  житлово – комунальних послуг. 
2.3.2 Здійснення заходів по наданню комунальних послуг, а саме: 

А) виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних 

виробів; 

Б) монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; 
В) водопровідні,  каналізаційні та протипожежні роботи; 

Г) штукатурні роботи; 

Ґ) столярні та теслярські роботи; 

Д) малярні роботи та скління; 
Е) покриття підлог та облицювання стін; 

Є) виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; 

Ж) капітальний ремонт житлових ,промислових та інших об’єктів; 



З) перевірка ДВК, будівництво, переобладнання печей, камінів, 

димоходів; 

И) перевірка  димоходів та вентиляційних каналів з правом видачі актів-   
  заключень на їх експлуатацію; 

І) здійснює необхідну господарську, комерційну  діяльність; 

Ї) будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і 

каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших комунікаційних 
ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи, 

малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання стін, виготовлення 

каркасних конструкцій і покрівель; 
К) ремонт та сервісне  обслуговування транспортних засобів; 

Л) здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг 

загального користування, автостоянок, іншої технічної площі; 

М) виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо – 
технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних 

матеріалів; 

Н) здійснення транспортних послуг по перевезенню вантажів і пасажирів 
в Україні, надання складських та експедиційних послуг;  

О) здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької 

діяльності; 

П) торгівля транспортними засобами, агрегатами та запчастинами в 
порядку, передбаченому законодавством з правом видачі довідки – рахунку; 

Р) здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних та 

фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи; 
С) здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних 

послуг при будівництві  різних об’єктів, виробництво будматеріалів та 

конструкцій; 

Т) виконання робіт по благоустрою міста. Дрібні ремонтні роботи,  
облаштування  міського пляжу, зон відпочинку  для населення. Благоустрій 

міських кладовищ. Захоронення стихійних сміттєзвалищ; 

У)  послуга з управління багатоквартирним будинком; 
Ф) надання послуг у сфері торгівлі та посередницьких послуг; 

Х) надання ритуальних та обрядових послуг; 

Ц) обслуговування мереж вуличного освітлення; 

Ч) надання автотранспортних  послуг; 
Ш) вироблення та реалізація промислових товарів; 

Щ) надання послуг юридичним та фізичним особам з прийому, утилізації 

та захороненню твердих побутових відходів; 

Ю) надання послуг фізичним особам з вивезення твердих побутових 
відходів; 

Я) здача в оренду нежитлових та житлових приміщень і іншого майна; 

будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження 
установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових сільськогосподарських і промислових 

відходів виробництва, кубових залишків. 



2.3.3. Здіснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів 

роботи, ведення статистичної звітності і надання її відповідним органам. 

2.3.4. Забезпечення виконання виробничих, фінансових планів, 
збереження власних коштів, отримання прибутку, своєчасні розрахунки із 

працівниками, податковими органами, пенсійним фондом та іншими 

підприємствами та організаціями. 

2.3.5. Визначення основних напрямків розвитку технічної бази, 
впровадження нової техніки і технологій. Забезпечення підприємства 

матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих 

завдань. 
2.3.6. Проведення заходів по добору досвідчених інженерно – технічних 

працівників, забезпечення виробництва постійними кваліфікованими кадрами, 

підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників. 

 2.3.7. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх 
житлових, культурно – побутових та виробничих умов. 

2.3.8. Забезпечення додержання трудового законодавства, зобов’язань по 

колективному договору, правил по техніці безпеки і охороні праці. 
2.3.9. Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму, 

дорожньо – транспортних пригод, пожеж на виробничих об’єктах і 

захворювання працівників, розроблення профілактичних заходів та організація 

їх виконання. 
2.4. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види 

діяльності, не заборонені законодавством, в тому числі ті, які вимагають 

отримання спеціальних дозволів / ліцензій/. 
 

3. Юридичний статус Підприємства 
 

3.1. Власником Підприємства є Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради (надалі - Власник). 
3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним 

господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 

3.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до 
чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується 

Власником. 

3.4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 
об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь–яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою Власника. 
3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, 

валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, може мати товарний 

знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства. 



3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

відповідно до чинного законодавства. Підприємство не несе відповідальність за 

зобов’язанням держави та Власника. 
3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди (договори), 

набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем 

і відповідачем в суді. 

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах 
термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.  

3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і 
відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства. 

 

4. Майно Підприємства 
 

4.1. Статутний капітал Підприємства становить – 2030541 (два  мільйони 
тридцять тисяч п’ятсот сорок одна) гривня. 

4.2. Майно Підприємства складається з основних засобів оборотних 

коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному 

балансі Підприємства. 
4.3. Майно Підприємства є міською комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади і передається йому на правах 

господарського відання з правом вчиняти щодо нього будь – які дії, що не 
суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

4.4. Джерелом формування майна Підприємства є: 

4.4.1. Майно, передане йому Власником; 

4.4.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів 
фінансово – господарської діяльності; 

4.4.3. Доходи від цінних паперів; 

4.4.4. Кредити банку та інших кредиторів; 
4.4.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

4.4.6. Придбане майно інших підприємств, організацій; 

4.4.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством. 

4.5. Відчуження основних засобів, що є міською комунальною власністю і 
закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника. 

4.6. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським 
об’єднанням нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які 

йому належать виходячи з господарської необхідності, а також списувати їх з 

балансу за погодженням з Власником. 

4.7. Підприємство  володіє, користується землею і іншими природними 
ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.  

4.8. Збитки, завдані підприємству,  в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами 
відшкодовуються Підприємству за рішенням  суду. 

 



5. Права та обов’язки Підприємства 
 

 5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 
напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг 

та економічної ситуації; 

5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до 
умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України – за фіксованими державними цінами і тарифами; 

5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника. 
5.2. Обов’язки підприємства: 

5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному 

забезпеченні Підприємства; 

5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій 
та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб; 

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування; 

5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 
5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як по 

результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства, 
забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде 

статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством. 
5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та 

статистичної звітності. 

 

6. Управління Підприємством і самоврядування 

трудового колективу 
 

6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником або 
уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради та 

начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською 

діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства. 



6.2. До компетенції Власника Підприємства належать:  

6.2.1. Прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію 

(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства. 
6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та 

контроль за його дотриманням; 

6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік;  

6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, 
концернах та інших об’єднаннях; 

6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до 

основних фондів Підприємства; 
6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів; 

6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій та тарифів 

Підприємства. 
6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розпису 

Підприємства. 

6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління 
Підприємством, які передбачені чинним законодавством. 

 6.3. Підприємство на контрактній основі очолює Начальник, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Корюківським міським 

головою. Начальник  може бути звільнений з посади достроково на підставах, 
передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно 

до закону. 

6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством, 
Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 

за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника. 

6.5. Начальник Підприємства: 

6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним 
органу; 

6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників; 

6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства; 
6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 

6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 
6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї 

компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;  

6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх 

виконання;  
6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових 
планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення 

фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій; 



6.5.10. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін; 
6.5.11. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження 

майна, закріпленого за Підприємством. 

6.6.  Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються 

через його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись 
Начальник Підприємства. 

6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси 

трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.  
6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією 

визначаються колективним договором. 

6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника  

надається Начальнику Підприємства. 
 

7. Господарська  та соціальна діяльність Підприємства 
 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 
7.2. Чистий прибуток  Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 
податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні 

фонди, залишається у повному його розпорядженні. 

7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органа може бути 

встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає 
зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих 

платежів. 

7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 
витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: 

7.3.1. Фонд розвитку виробництва. 

7.3.2. Фонд споживання. 

7.3.3. Резервний фонд. 
7.3.4. Інші фонди. 

7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним 
законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – 

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається 

кошторисом. 

7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 
законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 

частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також  

дотації міського бюджету. Начальник підприємства обирає форми і системи 
оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок , 



відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на 

умовах, передбачених колективним договором. 

7.5.1. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого 
законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати 

праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються 

контрактом. 

7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 
(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів 

трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, 

включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації та 
субвенції з державних та місцевих бюджетів. 

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 
7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, 
життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів 

трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного договору. 

7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з 

чинним законодавством України. 
 

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства 
 

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання, 

виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника, суду або 
господарського суду . 

8.2. Підприємство ліквідується у випадках: 

8.2.1. За рішенням Власника; 
8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом; 

8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства 

за невиконання  умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням 

строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності. 
8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом. 

8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій 
кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом, 

який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про 

ліквідацію. 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять  
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника або 

уповноваженого ним органа. 



8.5. Ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу по стягненню 

дебіторської заборгованості підприємству і виявленню претензій кредиторів з 

повідомленням останніх про ліквідацію Підприємства.  
8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються 

погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені 

ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з 

дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не 
подадуть позовів до суду про задоволення вимог. 

8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При  

цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою, 
установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного 

середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством. 

8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого 

для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після 
задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, 

заявлених у встановлений строк. 

8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 
розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд 

Власником підприємства. 

8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства  працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
трудового законодавства України. 

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ  
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м. Корюківка 

2020 рік 



1. Загальні положення 
 

1.1. Комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської міської 

ради (далі – Підприємство) створено рішенням Сядринської сільської ради від 

29 листопада 2000 року «Про створення комунального підприємства сільської 

ради» та відповідно до рішень десятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 03 жовтня 2016 року «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» та четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 22 лютого 2017 року «Про прийняття в міську комунальну 

власність майна, закладів, комунального підприємства Сядринської сільської 

ради та припинення юридичної особи» знаходиться в управлінні Корюківської 

міської ради та її виконавчого комітету. 

1.2. Комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської міської ради та 

його майно є міською комунальною власністю Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради. 

1.3. Найменування підприємства: Комунальне підприємство 

«Убідьське» Корюківської міської ради.  

1.3.1. Скорочена назва : КП «Убідьське». 

1.4. Юридична адреса: 15323, Україна, Чернігівська область, 

Корюківський район, село Сядрине, вулиця Генерала Білого, будинок 48. 

 

2. Мета і предмет діяльності Підприємства 
 

2.1. Основною діяльністю Підприємства є послуги з водопостачання та 

очищення води . 

 2.2. Предметом діяльності підприємства є: 

 2.2.1. Забір, очищення та постачання води. 

 2.2.2. Допоміжна діяльність у рослинництві. 

 2.2.3. Лісопильне та стругальне виробництво. 

 2.2.4. Надання послуг та виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм. 

 2.2.5. Надання інших індивідуальних послуг. 

 2.2.6. Запобігання, локалізація та ліквідація наслідків пожеж, а також 

протипожежне обслуговування населення в сільській місцевості. 

 2.3. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види 

діяльності, які не заборонені законодавством, в тому числі ті, які не заборонені і 

вимагають отримання спеціальних дозволів (ліцензій). 

2.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Власника. 

 

 

 

 



3. Юридичний статус Підприємства 
 

3.1. Власником Підприємства є Корюківська міська територіальна 

громада в особі  Корюківської міської ради (надалі - Власник). 

3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним 

господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 

3.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до 

чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується міською 

радою. 

3.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь – яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою міської ради. 

3.5. Підприємство  веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, 

валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, може мати товарний 

знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства. 

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням  держави та міської 

ради . 

3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати 

майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді. 

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах 

термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.  

3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і 

відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства. 

 

4. Майно Підприємства 
 

4.1. Статутний капітал Підприємства становить – 3079670,58 (три 

мільйони сімдесят дев’ять тисяч шістсот сімдесят гривень 58 копійок) гривень.         

4.2. Майно Підприємства складається з основних засобів оборотних  

коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному 

балансі Підприємства. 

4.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Корюківської міської 

ради і передається йому на правах господарського відання з правом вчиняти 

щодо нього будь – які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому 

Статуту. 

4.4. Джерелом формування майна Підприємства є: 

4.4.1. Майно, передане йому Радою; 



4.4.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів 

фінансово – господарської діяльності; 

4.4.3. Доходи від цінних паперів; 

4.4.4. Кредити банку та інших кредиторів; 

4.4.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

4.4.6. Придбане майно інших підприємств, організацій; 

4.4.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством. 

4.5. Відчуження основних засобів, що є комунальною власністю міської 

ради і закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу ради.     

4.6. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським 

об’єднанням нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які 

йому належать виходячи з господарської необхідності, а також списувати їх з 

балансу за погодженням з міською радою. 

4.7. Підприємство  володіє, користується землею і іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. 

4.8. Збитки, завдані підприємству,  в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами 

відшкодовуються Підприємству за рішенням  суду або господарського суду. 

 

5. Права та обов’язки Підприємства 
 

       5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 

напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’єктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та 

економічної ситуації; 

5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до 

умов економічної  діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України, – за фіксованими державними цінами і тарифами; 

5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника. 

5.2. Обов’язки підприємства: 

5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному 

забезпеченні Підприємства; 

5.2.3. Набуває  необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб; 

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

додержання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 



5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості , як  по 

результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства, 

забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

5.3.Підприємство Здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде 

статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством. 

5.3.1. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та 

статистичної звітності. 

 

6. Управління Підприємством і самоврядування  

трудового колективу 
 

6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником або 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради та 

начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською 

діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства. 

6.2. До компетенції Власника Підприємства належать:  

6.2.1. Прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію 

(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства. 

6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та 

контроль за його дотриманням; 

6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік; 

6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, 

концернах та інших об’єднаннях; 

6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до 

основних фондів Підприємства; 

6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів; 

6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій та тарифів 

Підприємства. 

6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розпису 

Підприємства. 

6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління 

Підприємством, які передбачені чинним законодавством. 

 6.3. Підприємство на контрактній основі очолює Начальник, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Корюківським міським 

головою. Начальник  може бути звільнений з посади достроково на підставах, 

передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно 

до закону. 



6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством, 

Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 

за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника. 

6.5. Начальник Підприємства: 

6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним 

органу; 

6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників; 

6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства; 

6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 

6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 

6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї 

компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; 

6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх 

виконання;  

6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових 

планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення 

фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій; 

6.5.10. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін; 

6.5.11. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження 

майна, закріпленого за Підприємством. 

6.6.  Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються 

через його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись 

Начальник Підприємства. 

6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси 

трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.  

6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією 

визначаються колективним договором. 

6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника  

надається Начальнику Підприємства. 

 

7. Господарська  та соціальна діяльність Підприємства 
 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 

7.2. Чистий прибуток  Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні 

фонди, залишається у повному його розпорядженні. 



7.2.1. Рішенням ради може бути встановлено розмір частки чистого 

прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню на позабюджетні  цільові 

кошти міської ради та порядок внесення цих платежів. 

      7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: 

7.3.1. Фонд розвитку виробництва; 

7.3.2. Фонд споживання; 

7.3.3. Резервний фонд; 

7.3.4. Інші фонди 

7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним 

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – 

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається 

кошторисом. 

7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 

законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 

частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також  

дотації міського бюджету. Керівник підприємства обирає форми і системи 

оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок , 

відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на 

умовах, передбачених колективним договором. 

7.5.1. Мінімальна заробітна плата  не може бути нижче встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати 

праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються 

контрактом. 

      7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 

(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів 

трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, 

включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити 

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів 

7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров’я, гарантії обов’язкового  медичного страхування членів 

трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного  договору. 

7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з 

чинним законодавством України. 

 

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства 
 

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання, 

виділення, перетворення) здійснюється за рішенням міської ради, суду або 

господарського суду . 



8.2. Підприємство ліквідується у випадках: 

8.2.1. За рішенням Власника; 

8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом; 

8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства 

за невиконання  умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням 

строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності. 

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом 

8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій 

кредиторів визначається міською радою, судом або господарським судом, який 

не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження міської ради. 

8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за місцем 

знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства, порядок і 

строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія 

зобов’язана провести роботу по стягненню кредиторської заборгованості 

підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про 

ліквідацію Підприємства. 

8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються 

погашеними. Претензії вважаються погашеними, якщо вони не визначені 

ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з 

дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не 

подадуть позовів до суду про задоволення вимог. 

8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При 

цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою, 

установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного 

середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством. 

8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого 

для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після 

задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, 

заявлених у встановлений строк. 

8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 

розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд 

власником підприємства. 

8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства  працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

Міський голова                                                                           Р. АХМЕДОВ 



 
                                                                    У К Р А Ї Н А                                       

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 березня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 4-35/VIІ 

 

Про внесення змін до рішення  

тринадцятої сесії Корюківської  

міської ради сьомого скликання  

від 05.03.2018 р. «Про громадське бюджетування  

(бюджет участі) в Корюківській міській  

територіальній громаді» 
 

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, 

удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки 

повноцінного громадського простору, вирішення соціально значимих питань, 

активізації жителів Корюківської міської територіальної громади щодо участі у 

бюджетному процесі, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста керуючись статтями 3, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018 року «Про громадське бюджетування 

(бюджет участі) в Корюківській міській територіальній громаді», а саме 

викласти в новій редакції Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

в Корюківській міській територіальній громаді, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятнадцятої сесії 

Корюківської міської ради  

           сьомого скликання  

від 07 серпня 2018  року 
(зі змінами рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 19 березня 2020 р. № 4-35/VIІ) 

 

Положення  

про громадський бюджет  

(бюджет участі)  

в Корюківській міській територіальній громаді 
 

  Положення про громадський бюджет (бюджет участі) на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі – 

Положення) визначає основні вимоги до організації та реалізації бюджету 

участі в Корюківській міській територіальній громаді. 

 

1.Визначення понять 
 

1.1. Корюківська міська територіальна громада (далі – Громада) – це 

сукупність громадян України, котрі зареєстровані відповідно до чинного 

законодавства України та проживають на території міста Корюківка, сіл 

Трудовик, Лебіддя, Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка, 

Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, Воловики, Забарівка, 

Кирилівка, Нова Буда,  Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця,  

Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Будище, 

Самотуги, Сядрине, Тельне,  Хотіївка, Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, 

Заляддя, Олійники, Рейментарівка, Верхолісся, Олександрівка, Піски, Бешківка, 

Домашлин, Лукавець, Бурківка, Савинки мають колективні інтереси, 

визначений законом правовий статус та право на самоврядування. 

1.2. Громадський бюджет (бюджет участі) Корюківської міської 

територіальної громади (далі – Громадський бюджет) – частина річного 

міського бюджету, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів 

Громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до 

розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес 

обговорення Громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.    

1.3. Громадське бюджетування - процес взаємодії з громадськістю, 

направлений на включення мешканців, які постійно проживають у межах 

Громади до прийняття рішень щодо розподілу Громадського  бюджету, із 

залученням їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного 

доступу до інформації, забезпечення відкритості та прозорості діяльності 

Корюківської міської ради та її виконавчих органів. 



1.4. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у 

формі описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають 

сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету 

покращення після його реалізації зовнішнього вигляду населених пунктів 

Громади та умов проживання у ньому громадян, які належать до Громади, та 

сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку. 

1.5. Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, 

яка містить опис проекту (додаток 1 до цього Положення). 

1.6. Автор проекту – громадянин України, якому виповнилося 14 років,  

отримав паспорт громадянина України, зареєстрований (відповідно до чинного 

законодавства України) та проживає на території Громади. 

1.7. Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та 

оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх 

реалізації. 

1.8. Голосування – процес визначення мешканцями Громади проектів-

переможців, серед відібраних Експертною групою проектів. 

1.9. Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість 

відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом Голосування громадян України, 

які досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України. 

1.10.  Інформаційна кампанія – сукупність освітньо - інформаційних 

заходів щодо освітлення процесу Громадського бюджетування в інтернеті та 

місцевій пресі. 

 

2. Загальні положення 
 

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає 

територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та 

ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон 

запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.  

2.2. Проведення Громадського бюджетування має сприяти 

налагодженню системного діалогу органів Корюківської міської ради з 

жителями Громади, які постійно проживають у межах Громади, створенню 

умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

2.3. Фінансування Бюджету участі здійснюється  за рахунок коштів  

доходної частини загального фонду Корюківського міського бюджету без 

врахування міжбюджетних трансфертів.  

2.4. Загальний обсяг Громадського бюджету щорічно визначається 

Корюківською міською радою на відповідний бюджетний рік згідно міської 

цільової програми і направлений на реалізацію проектів, поданих авторами 

проектів та затверджених відповідно до цього Положення на конкурсній основі. 

2.5. За рахунок коштів Громадського бюджету можуть бути 

профінансовані проекти громадян України, які зареєстровані та проживають в 



межах Громади, досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України. 

Реалізація поданих проектів можлива протягом одного бюджетного року. 

2.6. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання 

земельної ділянки, остання повинна належати до земель міської комунальної 

власності Громади. 

2.7. З метою стимулювання розвитку процесу Громадського 

бюджетування в Громаді загальна сума коштів Громадського бюджету 

розподіляється за конкретними територіальними складовими громади, а саме 

для старостинського округу чи внутрішньої громади та обчислюється за таким 

співвідношенням: 

 - 50 відсотків загальної суми Громадського бюджету належить до можливих 

проектів, поданих для реалізації на території внутрішньої громади міста 

Корюківка, сіл Трудовик та Лебіддя; 

 - 50 відсотків загальної суми Громадського бюджету належить до можливих 

проектів, поданих для реалізації на території решти складових Громади 

(старостинських округів). 

 

3. Порядок подання проектів та вимоги до проектів 

 

3.1. Кожний громадянин України, який досяг 14 років і отримав паспорт 

громадянина України, може подати не більше ніж один Проект, реалізація 

якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету протягом 

одного бюджетного року. 

3.2. Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Громадського бюджету, повинен відповідати наступним вимогам: 

3.2.1 Назва Проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною 

лаконічно, в межах одного речення; 

3.2.2 Положення Проекту не суперечить чинному законодавству 

України; 

3.2.3 Реалізація Проекту належить до сфери компетенції виконавчих 

органів Корюківської міської ради; 

3.2.4 Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного 

року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі Проекту; 

3.2.5 Проект може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до 

комунальної власності, наприклад, вулиця, парк, місця проведення масових 

заходів тощо, а також є загальнодоступним (вільним) для всіх мешканців 

Громади; 

3.2.6 Проект повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та 

комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста та сіл Громади, 

сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, 

впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності 

міста та сіл Громади; 

3.2.7 Проект повинен відповідати також наступним критеріям: 

- об’єкт загального користування; 



- вільний та безкоштовний доступ для жителів та гостей громади; 

- актуальність для жителів громади. 

3.2.8. Вартість Проекту не має перевищувати 25 відсотків від загальної 

суми коштів Громадського бюджету в межах одного бюджетного року. 

3.3. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що 

відхилені, Проекти, які: 

3.3.1 Передбачають винятково розробку проектної документації; 

3.3.2 Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання одного з 

елементів вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів); 

3.3.3 Суперечать діючим програмам Корюківської міської ради або 

дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік; 

3.3.4 Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що 

перевищують вартість реалізації проекту; 

3.3.5 Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності 

бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за 

рахунок коштів міського бюджету; 

3.3.6 Спрямовані на розвиток бюджетної та житлово-комунальної сфери 

громади; 

3.3.7 Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до 

насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо. 

3.4. Для подання Проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів Громадського бюджету, необхідно заповнити бланк за формою згідно з 

додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами 

щонайменше з 15 громадян України, що належать до Громади, досягли 14 років 

і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів Проекту), які 

підтримують цей Проект, за формою згідно з додатком до додатку 1 до цього 

Положення.   

3.5. Терміни подачі Проектів: щороку з 15 березня протягом 45 

календарних днів. 

3.5.1. В 2018 році Проекти подаються на 2018 та 2019 роки: 

 - на 2018 рік – з 15 березня протягом 30 календарних днів; 

 - на 2019 рік – з 15 вересня протягом 30 календарних днів. 

3.6. В Корюківську міську раду в терміни, передбачені п. 3.5 цього 

Положення,  Проект в паперовому вигляді подається Автором проекту одним із 

способів: 

3.6.1 . Подається на реєстрацію в часи роботи Корюківської міської ради 

секретарю Корюківської міської ради; 

3.6.2 .Надсилається поштою (бажано рекомендованим листом) за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, поштовий індекс 15300, з 

поміткою на конверті «Громадський бюджет». 

3.6.3 .Автор має право надіслати Проект в електронному вигляді 

електронною поштою за адресою koryukivka.rada@gmail.com у вигляді 

відсканованого оригіналу документу за обов’язкової умови подачі паперової 

копії Проекту відповідно до п.п. 3.6.1 – 3.6.2  п.3.6 цього Положення у строк не 

пізніше наступного робочого дня після кінцевого терміну подання Проектів. 
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3.7. Заповнені бланки Проектів, реалізація яких відбуватиметься за 

рахунок коштів Громадського бюджету, за винятком сторінок, які містять 

персональні дані Авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали 

своєї згоди, підлягають публікації Корюківською міською радою протягом 5 

календарних днів у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті 

Корюківської міської ради. 

3.8. Об’єднання Проектів можливе лише за взаємною згодою Авторів 

відповідних Проектів не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку 

голосування.  

3.9. Внесення змін щодо суті Проекту можливе лише за згодою Авторів 

проекту відповідно до норм, викладених у розділі 4.  

3.10.  Внесення можливих поправок до Проектів можливе не пізніше ніж 

за 14 календарних днів до початку голосування. 

3.11.  Автор Проекту може у будь-який момент зняти свій Проект з 

розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до 

початку голосування. 

 

4. Перевірка та аналіз Проектів 

 

4.1. Секретар Корюківської міської ради протягом одного робочого дня 

реєструє подані Проекти, перевіряє Проекти щодо відповідності вимог                  

п. 3.3.7 цього Положення, веде «Реєстр отриманих проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Корюківської 

міської територіальної громади» та передає наступного робочого дня 

зареєстровані Проекти до виконавчого апарату Корюківської міської ради . 

4.2. Виконавчий апарат Корюківської міської ради (далі – 

уповноважений робочий орган) не пізніше 5 робочих днів після кінцевого 

терміну подання Проектів проводить попередню перевірку заповнених форм 

Проектів відповідно до п.п. 3.1 - 3.6 цього Положення. 

4.3. У разі, якщо форма  Проекту заповнена не повністю, з помилками, 

дублює інший Проект або в порушення п.п. 3.1. – 3.6. цього Положення, 

відповідальний працівник уповноваженого робочого органу по телефону або 

електронною поштою повідомляє про це Автора (авторів) проекту з проханням 

надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 робочих днів з 

дня отримання інформації. В іншому випадку Проект буде відхилений. 

4.4. З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки Проект 

передається до Експертної групи. Експертна група, в т.ч. її керівник, 

утворюється рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради не 

пізніше кінцевого терміну подання Проектів. Експертна група повинна 

включати не менше 25% її спискового складу з представників громадськості, 

що не є представниками органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування. До складу Експертної групи не можуть входити автори 

проектів, що беруть участь в Громадському бюджеті. Засідання Експертної 

групи відбуваються лише за присутності на ній не менше 50% плюс 1 членів її 



спискового складу. Рішення Експертної групи ухвалюються на засіданнях 

простою більшістю голосів присутніх її членів. За необхідності до роботи 

Експертної групи в якості консультантів можуть залучатись спеціалісти 

конкретних галузей, що стосуються практичної реалізації Проекту. 

4.5. Експертна група протягом 30 календарних днів з дня отримання 

Проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту (згідно з 

додатком 2 до цього Положення), в тому числі надає обґрунтовані рекомендації 

щодо внесення проекту в бланк для голосування. 

4.6. У разі, якщо формуляр Проекту не міститиме інформації, 

необхідної для його детального аналізу та оцінки, по телефону або 

електронною поштою члени Експертної групи звертаються до Автора проекту з 

проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.  

4.7. Не пізніше термінів, визначених в п.4.5 цього Положення члени 

Експертної групи відразу передають до уповноваженого робочого органу 

заповнені карти аналізу Проектів. 

4.8. На етапі перевірки та аналізу внесення будь-яких змін чи 

об’єднання з іншими Проектами, можливі лише за згодою Авторів даних 

проектів, але не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування. 

4.9.  На основі результатів роботи Експертної групи уповноважений 

робочий орган формує списки позитивно і негативно оцінених Проектів, але не 

пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.  

4.10.  Списки позитивно і негативно оцінених проектів надаються 

міському голові для ознайомлення. 

4.11.  Списки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів Громадського бюджету і які отримали позитивну або ж негативну 

оцінку (з аргументованими мотивами відмови), та карти їх аналізу 

розміщуються на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради у рубриці 

«Громадський бюджет» не пізніше як за 7 календарних днів до дня початку 

голосування. 

4.12.  Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення Проектів, 

які допускаються до голосування, але не пізніше як за 7 календарних днів до 

дня початку голосування, уповноважений робочий орган проводить публічне 

жеребкування щодо визначення порядкового номера Проекту у спеціальному 

бланку для голосування. Відповідне рішення оформлюється протоколом. 

 

5. Голосування за проекти та підрахунок результатів  
 

5.1. Вибір Проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були 

виставлені на голосування, здійснюють жителі, що постійно проживають в 

Громаді та яким виповнилося 14 років та мають паспорт громадянина України, 

шляхом відкритого голосування у пунктах голосування або на офіційному сайті 

Корюківської міської ради із застосуванням інформаційного порталу 

http://koryukivka.ci.org.ua (інтернет голосування), порядок і організацію 

проведення голосування в яких затверджуються розпорядженням 

Корюківського міського голови до дати оголошення прийому Проектів. 



5.2. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як 

за 14 днів до дня початку голосування на офіційному веб-сайті Корюківської 

міської ради та місцевих друкованих ЗМІ. 

5.3. Спеціальні бланки для голосування у формі переліку Проектів, які 

визначені для голосування, можна отримати: 

- відповідно до п.5.1 в пунктах голосування в період їх роботи; 

- в інформаційному пункті з питань громадського бюджету за адресою:  м. 

Корюківка, вул. Вокзальна, 8А, (приміщення КМЦ «КУБ») понеділок -

п’ятниця, 14.00 -18.00 год.  

5.4.  Відбір Проектів серед виставлених на голосування здійснюється на 

спеціальному бланку для голосування. 

5.5. Голосування згідно з пунктом 5.1. відбувається шляхом:   

- передачі заповненого бланку для голосування у визначених на території 

Громади пунктах голосування; 

- заповнення електронного бланку на офіційному сайті Корюківської 

міської ради (з моменту розроблення та запровадження системи голосування). 

5.6. Голосування триває протягом 30 календарних днів з 01 вересня по 

30 вересня (включно) щороку (за винятком 2018 року), у години роботи 

визначених пунктів голосування.  

5.6.1. За Проекти на 2018 рік голосування триває з 01 червня по 20 червня 

(включно) у години роботи визначених пунктів голосування. 

5.6.2. За проекти на 2019 рік голосування триває з 01 листопада 2018 року 

по 14 листопада 2018 року (включно) у години роботи визначених пунктів 

голосування. 

5.7.  На бланках для голосування громадяни України, які належать до 

Громади, досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України, можуть 

вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань не більше ніж за 1 (один) 

проект, який попередньо отримав позитивну оцінку серед проектів, реалізація 

яких відбуватиметься за рахунок кошів з Громадського бюджету. 

5.8.  Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок 

голосів, відданих за кожний проект окремо, реалізація якого відбуватиметься за 

рахунок коштів Громадського бюджету, та подальше укладання списків з 

результатами голосування. Підрахунок голосів організовує і здійснює в перший 

робочий день після останнього дня голосування Експертна група за 

обов’язкової присутності представників громадськості – членів Експертної 

групи. 

5.9.  Реалізовуватимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість 

голосів за рейтинговою системою.  

5.10. Якщо в результаті голосування два або більше відібрані проекти 

будуть суперечити один одному, приймається той проект, який отримав 

найбільшу підтримку.  

5.11. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних Проектів 

по одному старостинському округу наберуть найбільшу кількість голосів, 

приймаються ті Проекти, які отримали найбільшу підтримку та спрямовані на 



розвиток різних старостинських округів (в разі участі таких Проектів у 

голосуванні). 

5.12. У випадку, якщо по старостинським округам Авторами не подано 

жодного Проекту, загальну суму частини Громадського бюджету, визначену 

для старостинських округів, долучають як доступний залишок для визначення 

переможця того Проекту, реалізація якого не призведе до перевищення 

загальної суми Громадського бюджету. 

5.13. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового Проекту за 

кількістю голосів, переможцем визнається наступний Проект за кількістю 

голосів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми 

Громадського бюджету. У випадку, якщо Проекти набирають однакову 

кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим 

номером у реєстрі проектів відповідно до п.4.1 даного Положення.  

 

6. Інформаційна кампанія 
 

 6.1. Інформаційна кампанія Громадського бюджетування проводиться 

постійно за рахунок коштів міського бюджету виконкомом Корюківської 

міської ради. 

6.2. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:   

-  ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами 

Громадського бюджету, а також заохочування мешканців до подання проектів;  

- інформування про хронологію з етапами і датами проведення; 

- представлення отриманих проектів та заохочення до участі у 

голосуванні;   

- розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу 

запровадження Громадського бюджетування. 

   6.3.Інформаційна кампанія про Громадське бюджетування 

оприлюднюється у рубриці «Громадський бюджет» офіційного веб-сайту 

Корюківської міської ради та у місцевих засобах масової інформації. 

 

7. Реалізація проектів та оцінка  процесу впровадження 

громадського бюджетування  
 

7.1. Проекти, які шляхом голосування відповідно до розділу 5 були 

рекомендованими, виносяться на розгляд чергового пленарного засідання і 

починають реалізовуватися після прийняття Корюківською міською радою 

рішення щодо початку їх фінансування.  

7.2. Проекти, які будуть затвердженні рішенням Корюківської міської  

ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету 

(бюджету участі) Корюківської міської територіальної громади на 

запланований бюджетний рік. 



7.3. Відповідальним за виконання проектів-переможців визначається 

головний розпорядник коштів міського бюджету – Корюківська міська рада 

ради, а виконавцями – розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету. 

7.4. Автор (Автори) проекту долучається та контролює виконання свого 

проекту на будь-якому етапі. 

7.5. З метою вдосконалення процесу реалізації громадського 

бюджетування виконавець Проекту, або за його пропозицією інша особа, 

здійснює подання звітів до Корюківської міської ради про виконання робіт по 

Проекту одразу після їх закінчення, але не пізніше 31 грудня поточного року.  

7.6. Після виконання робіт по реалізації проектів їх результати 

оприлюднюються на сайті Корюківської міської ради та місцевих ЗМІ. 

 

8. Прикінцеві положення 
 

8.1. Консультації стосовно громадського бюджетування в Корюківській 

міській територіальній громаді мають циклічний характер, тобто повторюються 

кожний наступний рік.  

8.2. Процес реалізації громадського бюджетування підлягає моніторингу 

та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для 

впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського 

бюджетування.  

8.3. Рекомендації стосовно змін у процедурі громадського бюджетування 

на кожний наступний рік розробляє Експертна група. Персональний та 

кількісний склад Експертної групи може бути змінений рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради з врахуванням подання Експертної групи.  

 

 

Секретар міської ради                                       С.ОЛІЙНИК 

 

 

 



                                                                                                                
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня  2020 року                     м. Корюківка                                  № 5-35/VIІ 

     

Про внесення змін до рішення  четвертої 

сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 22 лютого 2017 року  

«Про затвердження Положення  

про призначення одноразової грошової   

стипендії обдарованим і талановитим  

учням (вихованцям) навчальних закладів  

Корюківської міської ради  та щорічної премії  

педагогічним  працівникам навчальних  

закладів Корюківської міської ради» 

 

 З метою створення умов для виховання інтелектуальної та творчої 

особистості, підтримки обдарованих дітей та стимулювання їх на досягнення 

високих результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, творчих здобутків 

у науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві, розглянувши лист 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 27 

лютого 2020 року № 01-11/198, враховуючи рекомендації постійних комісій 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста та з гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської 

етики та регламенту, керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Внести зміни до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про затвердження Положення про 

призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради та щорічної 



премії педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської міської 

ради», а саме: затвердити Положення в новій редакції, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста та з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                              Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради  

сьомого скликання  

від 19 березня 2020 року   

№ 5-35/VIІ 

 

Положення 

про призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і 

талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської 

міської ради та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради  
 

 1. Одноразова грошова стипендія обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради (далі - 

Стипендія): 

1.1. Запроваджується з метою створення умов для виховання 

інтелектуальної та творчої особистості, підтримки обдарованих дітей та 

стимулювання їх на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній 

культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, 

літературі та мистецтві. 

1.2. Стипендія виплачується за підсумками навчального року щороку у 

травні. 

1.3. Стипендіатами можуть бути учні 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів та школи 

мистецтв Корюківської міської ради. 

1.4. Кандидатами на здобуття Стипендії можуть бути учні (вихованці) 

навчальних закладів Корюківської міської ради, які мають високий або 

достатній рівень навчальних досягнень і стали переможцями ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ та ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, обласних та Всеукраїнських конкурсів, турнірів, 

змагань, які мають офіційний статус.  

1.5. Висування кандидатів на нагородження Стипендією здійснюється 

педагогічною радою навчальних закладів Корюківської міської ради. Після 

прийняття рішення дирекція навчального закладу в термін до 15 квітня 

надсилає клопотання про призначення стипендії, копію протоколу засідання 

педагогічної ради, копії нагород до Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

1.6. Якщо конкурси, олімпіади, змагання тощо не завершились до 

моменту визначення кандидатів (до 15.04), то їх результати враховуються в 

наступному періоді. 

1.7. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

до 10 травня розглядає подані навчальними закладами матеріали, складає 



список стипендіатів, готує пропозиції щодо їх нагородження та складає проект 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

1.8. Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради 

затверджується список стипендіатів та розмір стипендії, які встановлюються 

згідно з кошторисом та пропозиціями Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради. 

1.9. Виплата Стипендії здійснюється Відділом освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету в 

межах, затверджених програмою роботи з обдарованою молоддю. 

 2. Щорічна премія педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради (далі - Премія): 

  2.1. Запроваджується  з метою піднесення ролі та авторитету педагога в 

суспільстві, заохочення педагогічних працівників до творчої, результативної 

праці. 

 2.2. Премія присуджується педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради за: 

 - особливі  успіхи  у здійсненні навчання і виховання підростаючого 

покоління, формування національних  і загальнолюдських  цінностей, 

утвердження національної  ідеї, патріотизму, демократизації, формування 

громадянського суспільства, інтеграції в європейський та світовий простір, 

діяльність, спрямовану на забезпечення  доступності освіти, реалізації 

конституційних прав громадян України на здобуття якісної освіти; 

 - розроблення і впровадження  нових технологій, оновлення змісту  і 

методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню  

якості  освіти і виховання; створення підручників, навчальних  посібників, 

педагогічних програмних  засобів навчання, в тому числі електронних; 

перемогу в конкурсах професійної  майстерності; 

 - підготовку переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, конкурсів Малої Академії Наук, професійної 

майстерності; 

          - інші результати педагогічної  діяльності, що мають вплив на розв’язання  

проблем навчання і виховання підростаючого покоління. 

 2.3. Щорічно присуджується 4 премії в розмірі:  

 - І премія – 12 (дванадцять) тисяч грн.; 

 - ІІ премія – 9 (дев’ять) тисяч грн.; 

 - ІІІ премія – 6 (шість) тисячі грн; 

 - IV премія – 4 (чотири) тисячі грн. 

 2.4. Висування кандидатур на відзначення Премією проводиться до 

початку навчального року за місцем роботи претендента на зборах колективів із 

забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості. Після 

прийняття рішення до Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради подаються клопотання про призначення Премії,  витяг з протоколу 

зборів трудового колективу, відомості про відповідні досягнення претендента, 

його державні та відомчі нагороди. 



 2.5. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради  

розглядає подані навчальними закладами матеріали, готує пропозиції щодо 

нагородження премією та складає проект рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. 

 2.6. Премія призначається рішенням виконавчого комітету Корюківської 

міської ради. 

 2.7. Нагороджені отримують звання лауреата, диплом та грошову  

винагороду. 

 2.8. Вручення Премії проводиться в урочистій  обстановці під час 

проведення заходів з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти та 

висвітлюється в засобах масової інформації. 

 2.9. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється 

за рахунок загального обсягу бюджетних асигнувань на освіту. 

 

 

Секретар  міської ради                        С. ОЛІЙНИК                                                                                       



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 6-35/VIІ 

 

Про затвердження Положення про 

тендерний комітет та уповноважену особу 

Корюківської міської ради 

 

З метою організації та проведення процедур закупівель для забезпечення 

потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста, постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, відповідно до ст.ст. 9, 11 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 

публічних закупівель», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Затвердити Положення про тендерний комітет та уповноважену особу 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

2. Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі: 

1) голова тендерного комітету – Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник 

відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради; 

2) заступник голови тендерного комітету – Ващенко Іван Олександрович, 

начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату 

міської ради; 

3) секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, провідний 

спеціаліст відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради; 

4) члени тендерного комітету: 



- Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питання 

діяльності виконавчих органів ради; 

- Пономаренко Зоя Юріївна, керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради; 

- Барсук Олена Іванівна, начальник фінансового відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

- Кожема Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності (головний бухгалтер) виконавчого апарату міської ради. 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення восьмої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 26.08.2016 р. «Про 

затвердження Положення про тендерний комітет Корюківської міської ради» з 

моменту введення даного рішення в дію. 

 

4. Рішення набуває чинності з 19.04.2020 року. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста, постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 19.03.2020 р.№ 6-35/VII 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) 

 
I. Загальні положення 

 Це Положення розроблено відповідно до ст.ст. 9, 11 та розділу Х 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України "Про внесення змін до 

Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів 

України щодо вдосконалення публічних закупівель" від 19.09.2019 року № 114 

(далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні 

засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб), а також їх 

права, обов'язки та відповідальність. 

 Тендерний комітет (далі - комітет) - службові (посадові) та інші особи 

замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур 

закупівлі згідно із Законом. 

 Уповноважена особа (особи) - службова(посадова) та інша особа, яка є 

працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та 

проведення закупівель/спрощених закупівель згідно з Законом на підставі 

власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту). 

 Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за 

організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний 

комітет та уповноважену особу (осіб). 

 Метою створення комітету є організація та проведення процедур 

закупівель на засадах колегіальності та неупередженості. 

 Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та 

проведення закупівель в інтересах замовника на засадах об'єктивності та 

неупередженості. 

 Комітет і уповноважена  особа  (особи)  у  своїй  діяльності  

керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних 

закупівель та цим Положенням. 

 

II. Засади діяльності тендерного комітету 

 

 Замовник для організації та проведення процедур закупівель 

утворює тендерний комітет до 1 січня 2022 року згідно із Законом. 

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються 

рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п'яти осіб. У разі 

якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників 
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замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу тендерного комітету мають 

входити всі службові (посадові) особи замовника. 

Тендерний комітет здійснює закупівлі за умови що вартість, предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч 

гривень, а робіт-1,5 мільйонів гривень; 

 

 До складу комітету не можуть входити посадові особи та 

представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати 

України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами 

замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, 

наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття 

рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. 

 Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який 

призначається замовником. 

 Голова комітету призначає заступника голови, секретаря з 

числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету. 

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови 

комітету. 

За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член 

комітету, визначений його головою. 

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови  та 

секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення 

інших питань заносяться до протоколу засідання комітету. 

 Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за 

присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. 

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі 

потреби. 

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок 

денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання. 

 Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, 

приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу 

голосів голос голови комітету є вирішальним. 

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма 

членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються 

результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його 

засіданні, з кожного питання. 

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у 

протоколі з обґрунтуванням причин відмови. 

 Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. 

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій: 

здійснення закупівлі за умови що вартість, предмета закупівлі товару 

(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт- 

1,5 мільйонів гривень; 



забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір 

переможця; 

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; 

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель 

відповідно до Закону; 

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі 

закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних 

запитів; 

здійснення інших дій, передбачених Законом. 

 Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти 

навчання з питань організації та здійснення закупівель. 

 Члени комітету мають право: 

виносити питання на розгляд комітету; 

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо 

необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, 

допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на 

веб-порталі Уповноваженого органу; 

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну 

для проведення процедур закупівель; 

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; 

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших 

осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до 

предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо; 

здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

 Члени комітету зобов'язані: 

брати участь у всіх його засіданнях особисто; 

організовувати та проводити процедури закупівель; 

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір 

переможця; 

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього 

Положення; 

здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

 Голова комітету: 

організовує роботу комітету; 

приймає рішення щодо проведення засідань комітету; 

визначає дату і місце проведення засідань комітету; 

пропонує порядок денний засідань комітету; 

веде засідання комітету; 

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі 

комітету; 

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

 Секретар комітету забезпечує: 

ведення та оформлення протоколів засідань комітету; 
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оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань 

його діяльності; 

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи; 

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель; 

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з 

документами; 

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі 

Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики; 

виконання інших повноважень відповідно до законодавства. 

 Голова комітету несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на комітет функцій. 

 За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-

правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету 

несуть відповідальність згідно із законами України. 

 Голова та секретар комітету несуть відповідальність за 

повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-

порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального 

доступу. 

 

III. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи 

 

 Уповноважена особа (особи) здійснює свою діяльність на 

підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або 

розпорядчого рішення (наказу) замовника та відповідного положення. 

У разі укладення трудового договору такий договір може укладатися на 

встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та 

уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення закупівель. 

 Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові 

особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні 

депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

 Під час організації та проведення закупівель/спрощених 

закупівель уповноважена особа (особи) не повинна створювати 

конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами 

учасників закупівель, наявність якого може вплинути на об'єктивність і 

неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця закупівлі. 

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) 

інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення 

процедури без участі такої особи. 

 Замовник має право визначити одну, двох чи більше 

уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель/спрощених 

закупівель. 

 У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має 

право визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженої 

особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у 

відрядженні або відпустці). 

 Уповноважена особа (особи) повинна мати: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/922-19


вищу освіту; 

належний обсяг знань чинного законодавства у сфері закупівель/спрощених 

закупівель та практику його застосування. 

У залежності від обсягів та предмета закупівлі/спрощених закупівель 

уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох 

питаннях: 

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і послуг 

та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про 

ринкову кон'юнктуру; 

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які 

закуповуються замовником; 

 Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на 

підставі законів та інших нормативно-правових актів України, 

генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. 

Розмір заробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у 

трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства. 

 У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник 

може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого 

структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує 

роботу такого підрозділу. 

 Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій 

керується наступними принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; 

максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі/спрощених закупівлях; 

недискримінація учасників; 

запобігання корупційним діям і зловживанням. 

 Уповноважена особа (особи): 

- планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі 

закупівель; 

- здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 

тисяч гривень; 

- здійснює закупівлі товарів,робіт і послуг, вартість яких дорівнює або 

перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 

1 і 2 частини першої статті 3 Закону; 

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір 

переможця; 

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з 

питань закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом; 

забезпечує оприлюднення інформації до вимог Закону; 

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення; 

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом; 

здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) 

або розпорядчим рішенням замовника. 

 Уповноважена особа (особи) має право: 

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах 

і послугах, що будуть закуповуватися; 
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пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель/спрощених 

закупівель; 

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших 

осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до 

предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо; 

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про 

закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам закупівлі, та 

підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи; 

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника 

інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), 

пов'язаних з організацією та проведенням закупівель/спрощених закупівель; 

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов'язаних з 

функціональними обов'язками уповноваженої особи (осіб); 

давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам замовника в 

межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої 

особи (осіб); 

здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

 Уповноважені особа (особи) зобов'язана: 

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері закупівель/спрощених 

закупівель та цього Положення; 

організовувати та проводити закупівель/спрощених закупівель; 

забезпечувати рівні умови для всіх учасників закупівель/спрощених 

закупівель; 

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур 

закупівель/спрощених закупівель. 

 Уповноважена особа (особи) несе персональну відповідальність: 

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів 

України; 

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі 

Уповноваженого органу; 

за порушення вимог, визначених Законом. 

 

 
Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК 
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 7-35/VIІ 

 

Про затвердження рішення 

виконавчого комітету міської ради, 

прийнятого у міжсесійний період 
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста, керуючись ст.25, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

1. Затвердити рішення виконкому Корюківської міської ради № 71  від 

26 лютого 2020 року «Про оренду майна міської комунальної власності». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 8-35/VIІ 

 

Про затвердження 

Переліків об’єктів оренди 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету від 26.01.2020 року №70, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна, керуючись 

статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік першого типу – Перелік об’єктів, що підлягають 

передачі в оренду на аукціоні, що додається. 

 

2. Затвердити Перелік другого типу – Перелік об’єктів, що підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону, що додається. 

 

3. Оприлюднити затверджені Переліки на офіційному сайті Корюківської 

міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 



№ Назва об’єкта Місцезнаходження
Пропозиції цільового 
використання Характеристика

Проща об’єкта 
оренди, кв.м. Примітки

1 нежитлове 
приміщення

м.Корюківка, 
вул.Вокзальна, 8а

офіс двоповерхова цегляна 
будівля, електроенергія 
теплопостачання 
водопостачання

27.1 перебуває в 
орендному 
користуванні

2 нежитлове 
приміщення

с.Наумівка, 
вул.Шевченка, 66Г

магазин не 
продовольчих товарів

двоповерхова цегляна, 
облицьована плиткою 
будівля, електроенергія

78.2 перебуває в 
орендному 
користуванні

3 нежитлове 
приміщення

с.Наумівка, 
вул.Шевченка, 66Г

магазин двоповерхова цегляна, 
облицьована плиткою 
будівля, електроенергія

38 перебуває в 
орендному 
користуванні

4 приміщення гаража м.Корюківка, 
вул.Вокзальна, 24

гараж одноповерхова цегляна 
будівля, електроенергія, 
два бокса

97.8 потенційний 
об’єкт оренди

5 нежитлова будівля с.Олександрівка, 
вул.Центральна, 87

інше використання одноповерхова дерев’яна 
будівля, електроенергія 

26.1 потенційний 
об’єкт оренди

1 нежитлове 
приміщення

м.Корюківка, 
вул.Шевченка, 87

одноповерхова будівля, 
забезпечена 
електроенергією

47.58 потенційний 
об’єкт оренди

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           
 рішення  тридцять п’ятої  сесії  Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 19 березня 2020 року  № 8-35/VII

Балансоутримувач (орендодавець) - Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківська міська рада

Перелік першого типу - Перелік об’єктів, що підлягають передачі в оренду на аукціоні 

Балансоутримувач (орендодавець) - Корюківська міська рада



2 нежитлове 
приміщення

м.Корюківка, вул. 
Шевченка, 87

одноповерхова будівля, 
забезпечена 
електроенергією

13.2 потенційний 
об’єкт оренди

1 нежитлове 
приміщення

м.Корюківка,                  
вул. Бульварна, 13

майстерня по ремонту  
радіотелевізійної та 
комп’ютерної техніки

двоповерхова цегляна 
будівля,електроенергія 
теплопостачання 

33.85 перебуває в 
орендному 
користуванні

2 нежитлове 
приміщення

м.Корюківка,                
вул. Бульварна, 13

перукарня двоповерхова цегляна 
будівля,електроенергія 
теплопостачання 
водопостачання

16 перебуває в 
орендному 
користуванні

С.ОЛІЙНИКСекретар міської ради 

Балансоутримувач (орендодавець) - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківська міська рада



№ Назва об’єкта Місцезнаходження Пропозиції цільового 
використання

Характеристика Проща 
об’єкта 
оренди, 

Примітки

1 нежитлове приміщення м.Корюківка, 
вул.Вокзальна, 24

благодійність двоповерхова будівля, 
електроенергія, 
водопостачання

135 перебуває в 
орендному 
користуванні

2 нежитлове приміщення м.Корюківка, 
вул.Вокзальна, 8а

комунальне 
підприємтсво

двоповерхова будівля, 
електроенергія, 
водопостачання, 
водовідведення

49 перебуває в 
орендному 
користуванні

3 нежитлова будівля м.Корюківка, 
вул.Шевченка, 116

релійна організація одноповерхова будівля, 
електроенергія, опалення

175.9 перебуває в 
орендному 
користуванні

4 нежитлова будівля с.Наумівка, 
вул.Бородавка, 2А

мед.допомога одноповерхова будівля, 
електроенергія, 
водопостачання, 
водовідведення,           
опалення

205.5 потенційний 
об’єкт оренди

5 нежитлове приміщення м.Корюківка, 
вул.Вокзальна, 8а

бюджетна установа двоповерхова будівля, 
електроенергія, 
водопостачання, 
водовідведення

282.85 потенційний 
об’єкт оренди

Балансоутримувач (орендодавець) - Корюківська міська рада

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                           
       рішення  тридцять п’ятої  сесії  Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19 березня 2020 
року                  № 8-35/VII

Перелік другого типу - Перелік об’єктів, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 



1 нежитлова будівля м.Корюківка, 
вул.Шевченка,73,  каб. 
52, каб. 53 

бюджетна установа триповерхова будівля, 
електроенергія 
теплопостачання 
водопостачання, 
водовідведення

45 перебуває в 
орендному 
користуванні

С.ОЛІЙНИКСекретар міської ради 

Балансоутримувач (орендодавець) - Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 9-35/VIІ 
 

Про передачу майна 

міської комунальної власності 

 
Розглянувши лист Корюківської ЖЕК від 27.02.2020 року №46 та №47, 

КП «Корюківкаводоканал» від 10.03.2020 року № 56, КП «Благоустрій» від 

10.03.2020 року №57, КП «Убідьське» від 10.03.2020 року № 34, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради від 10.03.2020 року 

№01-12/232 та від 16.03.2020 №09-14/245, СПЗО та В «Зелений гай» від 

16.03.2020 №3, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1. Припинити право оперативного управління та передати з балансу 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на баланс 

Корюківської міської ради нежитлову будівлю по вул. Бульварна, 25А, 

м.Корюківка, первісною (переоціненою) вартістю 54509,00 грн (п’ятдесят 

чотири тисячі п’ятсот дев’ять гривень 00 копійок), знос 100%. 

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради матеріальні цінності на 

загальну суму 188791,69 грн (сто вісімдесят вісім тисяч сімсот дев’яносто одна 

гривня 69 копійок), згідно додатку 1 до рішення. 
 

3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та до 

статутного капіталу комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради матеріальні цінності на загальну суму 338270,30 грн 

(триста тридцять вісім тисяч двісті сімдесят гривень 30 копійок), згідно додатку 

2 до рішення. 



4. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори Корюківської міської ради лавки в кількості 

20 штук на загальну суму 99400,00 грн ( дев’яносто дев’ять тисяч чотириста 

гривень 00 копійок). 

 

5. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради трубу Ø 50 SDR 17 PE  

100 водопровідну питну в кількості 200 метрів на загальну суму 7221,60 грн 

(сім тисяч двісті двадцять одна гривня 60 копійок). 

 

6. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та до 

статутного капіталу комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради світильники для освітлення вулиць в кількості 10 штук на загальну 

суму 49905,00 грн (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот п’ять гривень 00 копійок). 

 

7. Вилучити із статутного капіталу Корюківської житлово- 

експлуатаційної контори Корюківської міської ради контейнери металеві 

сітчасті оцинковані об’ємом 1,1 м3 в кількості 4 штуки на загальну суму 

32856,00 (тридцять дві тисячі вісімсот п’ятдесят шість гривень 00 копійок) та 

надати дозвіл на їх передачу з балансу підприємства на баланс, до статутного 

капіталу комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради . 

 

8. Надати дозвіл на передачу з балансу сезонного позаміського закладу 

оздоровлення та відпочинку «Зелений гай» Корюківської міської ради на  

баланс Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

матеріальних цінностей в кількості 4278 одиниць на загальну суму 209849,00 

грн (двісті дев’ять тисячі вісімсот сорок дев’ять гривень 00 копійок), згідно 

додатку 3 до рішення та інвентаризаційних описів. 

 

9. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (Наумчик І.В.), 

СПЗО та В «Зелений гай» (Корюка Ю.М.), КП «Благоустрій (Селюк А.М.), КП 

«Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), 

Корюківська ЖЕК (Жоголко А.О.) здійснити прийняття – передачу майна 

вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

10. КП «Благоустрій (Селюк А.М.) та КП «Корюківкаводоканал» 

(Галущенко С.В.) внести зміни до Статутів підприємств, відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



Додаток 1 

до рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 19 березня 2020 року №9-35/VII 

 

 

Перелік майна, 

що передається з балансу Корюківської міської ради на баланс 

комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

 

№ 
з/п 

Найменування Кількість Вартість, 
грн 

Сума, грн 

1 Емаль АК 11 біла 50 кг 5 штук 3108,53 15542,65 

2 Емаль АК 11 жовта 25 кг 1 штук 1898,14 1898,14 

3 Емаль АК 11 червона 50 кг 5 штук 4045,68 20228,40 

4 Лазур алкідний для дерева 
«Дуб» 2,5л 

20 штук 173,88 3477,60 

5 Розчинник 647 б/п WIN 5л 10 штук 147,53 1475,30 

6 Кабель СИП – 4 2*10 500 метрів 10,60 5298,00 

7 Кабель СИП – 4 2*16 
України 

10900 метрів 12,92 140871,60 

 Разом: 11441  188791,69 

 
 

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК 



Додаток 2 

до рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 19 березня 2020 року №9-35/VII 

 

 

Перелік майна, 

що передається з балансу Корюківської міської ради 

на баланс та до статутного капітулу 

комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн 

Сума знову 

(накопиченої 

амортизації), 
грн 

Балансова 

вартість, 

грн 

1 Насос в комплекті 1014100137 79480,40 0,00 79480,40 

2 Насос погружний повністю з 

нержавіючої сталі PLP 645/15 
з двигуном 22 кВт 

101420086 76295,00 0,00 76295,00 

 ВСЬОГО  155775,40 0,00 155775,40 

 
№ 
з/п 

Найменування Кількість Вартість, грн Сума, грн 

1 Труба Ø 90 SDR 17 PE водопровідна питна 220 метрів 116,05 25531,44 

2 Труба Ø 200 SDR 17 PE 100 водопровідна 
питна 

100 метрів 562,50 56250,00 

3 Труба Ø 125 SDR 17 PE 100 водопровідна 
питна 

222 метрів 220,25 48895,06 

4 Труба Ø 110 SDR 17 PE 100 водопровідна 

питна 

300 метрів 172,73 51818,40 

 ВСЬОГО 842  182494,90 

 
 

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК 



Додаток 3 

до рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 19 березня 2020 року №9-35/VII 

 

 
Перелік залишків матеріальних цінностей, 

що передається з балансу сезонного позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Зелений гай» на баланс Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування матеріальних 

цінностей 

Кількість Первісна 

вартість, 

грн 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн. 

Балансова 

вартість, 

грн 

1 Основні засоби (рах. 1014 машини та 
обладнання) в тому числі: 

10 12858,00 10750,24 2107,76 

 Телевізор 1 1228,00 1228,00 0,00 

 Музичний центр 1 834,00 834,00 0,00 

 Музичний центр 1 1180,00 831,00 349,00 

 Музичний центр 1 1784,00 780,24 1003,76 

 Водонагрівач 1 700,00 597,00 103,00 

 DVD LG578 1 364,00 364,00 0,00 

 Морозильна камера 1 2209,00 1557,00 652,00 

 Холодильник 1 1247,00 1247,00 0,00 

 Пральна машина 1 2250,00 2250,00 0,00 

 Пральна машина 1 1062,00 1062,00 0,00 

2 Малоцінні необоротні матеріальні 

активи (рах. 1113) згідно 
інвентаризаційного опису 

289 76411,44 45889,00 30522,45 

3 Білизна, постільні речі, одяг та 

взуття (рах.1114) згідно 
інвентаризаційного опису 

1966 71488,58 0,00 0,00 

4 Малоцінні та швидкозношувані 

предмети (раз.1812) згідно 

інвентаризаційного опису 

2013 49090,98 0,00 0,00 

 Разом 4278 209849,00 56639,24 32630,21 

 
 

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка №10-35/VIІ 

 

Про списання майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 03.02.2020 року №09-14/207, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку міста, відповідно до 

Положення про відчуження та списання майна, що є міською комунальною 

власність, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009 року, керуючись статтями 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради дозвіл на списання з балансу одягу сцени, 1998 року, в кількості 

один комплект балансовою (первісною) вартістю 13246,00 (тринадцять тисяч 

двісті сорок шість гривень 00 копійок), знос 100%. 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) здійснити списання майна вказаного в даному рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 11-35/VIІ 
 

Про прийняття майна 

у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши рішення двадцять дев’ятої сесії Корюківської районної ради 

сьомого скликання від 12 березня 2020 року № 14-29/VII «Про припинення 

права оперативного управління та передачу об’єктів права спільної власності 

територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району у міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади», з метою 

збереження майна розміщеного на території Корюківської об’єднаної 

територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 

міста, селища та сіл Корюківського району у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади нерухоме майно  за  адресою:  

вул. Шевченка, 105, с. Наумівка, Корюківського району Чернігівської області, 

згідно додатку. 

 

2. Передати нерухоме майно зазначені в п. 1 даного рішення на баланс та 

в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради, Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити прийняття- 

передачу нерухомого майна на підставі актів приймання-передачі. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку міста. 

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 19 березня 2020 року № 11-35/VII 

 

 
 

Перелік 

майна спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл 

Корюківського району, яке безоплатно приймається 

у міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади 
 

№ 

п/п 

Назва об’єкту Адреса Площа, 

кв.м 

Балансова 

(первісна) 

вартість, грн. 

Рік введення 

в         

експлуатацію 

1. Приміщення амбулаторії Чернігівська обл., 

Корюківський район, 

с.Наумівка 

вул. Шевченка,105 

291,2 240555,0 1970 

2. Сарай 35,0 4680,0 1970 

3 Асфальтована площадка - 4136,00 2008 

4 Туалет 15,0 1149,00 1970 

 Всього: 4  341,2 250520,00  

 
 

Секретар міської ради С. ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 12-35/VIІ 
 

Про внесення змін до рішень 

Корюківської міської ради 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 

належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 

підпорядкованих міській раді, щодо визначення структури та чисельності 

виконавчого апарату міської ради та її виконавчого комітету, керуючись п. 5 ст. 

26, ст. ст. 54, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження структури та 

чисельності працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету», а саме в п. 1 рішення в частині визначення структури 

юридичного відділу слова: 

- «провідний спеціаліст – державний реєстратор – 1» замінити словами 

«головний спеціаліст – державний реєстратор – 1». 

 

 При визначенні посадового окладу для посади «головний спеціаліст – 

державний реєстратор» застосовувати посадовий оклад визначений у чинному 

законодавстві для посади «головний спеціаліст». 

 

2. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 17 січня 2017 року «Про затвердження 



Положень про відділи Корюківської міської ради», а саме викласти додаток 5 

до рішення в новій редакції, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 



Додаток 5 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої позачергової сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 12 січня 2017 р. 

(зі змінами рішення тридцять п’ятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 19 березня 2020 р. № 12-35/VIІ ) 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про юридичний відділ виконавчого апарату 

Корюківської міської ради 

 

1. Загальні положення та структура відділу 

 Юридичний відділ міської ради є структурним підрозділом 

виконавчого апарату міської ради і підпорядковується безпосередньо міському 

голові. 

 Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією і 

законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента 

України,  постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та 

її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 

 Структура юридичного відділу, чисельність та посадові оклади його 

працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату міської 

ради, який затверджується рішенням міської ради. 

 Положення про юридичний відділ міської ради, структура, штатна 

чисельність затверджується міською радою. 

 Посадові інструкції начальника відділу – державного реєстратора, 

головного спеціаліста – державного реєстратора та державних реєстраторів 

затверджуються міським головою. 

 Порядок взаємодії юридичного відділу з іншими підрозділами 

апарату міської ради та іншими відокремленими підрозділами визначається 

міським головою. 

 Юридичний відділ може мати свою печатку, зразок якої 

затверджується міським головою. 

 

2. Завдання та повноваження юридичного відділу 

 Основними завданнями юридичного відділу є організація правової 

роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та 

запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно- 

правових актів міської ради та її виконавчих органів, а також посадовими 

особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних 



обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та 

законних інтересів голови, міської ради, та її виконавчих органів у судах та 

інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх 

повноважень виконавчими органами ради та їх посадовими особами. 

 Начальник відділу – державний реєстратор (надалі – начальник 

відділу), державні реєстратори та головний спеціаліст – державний реєстратор 

(надалі – головний спеціаліст) юридичного відділу, на підставі Законів України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», уповноважуються на здійснення державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також вчинення 

інших дій пов’язаних з державною реєстрацією у відповідності до 

законодавства. 

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

 Забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства 

міською радою та її виконавчими органами. 

 Узагальнює практику застосування законодавства у відповідній 

галузі, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд 

керівництва ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки 

проекту нормативного документа та внесення його в установленому порядку до 

органу, уповноваженого приймати такі акти. 

 Перевіряє відповідність законодавству проектів нормативних 

документів, що подаються на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз 

керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують. У 

разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо 

внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проект, 

подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення 

відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим 

органом. 

 Вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного 

документа для реєстрації відповідним органом, якщо цей акт зачіпає права, 

свободи і законні інтереси громадян. 

 Бере участь у підготовці проектів нормативних документів, 

господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проекти нормативних 

документів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків 

чи зауважень до них. 

 Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу 

по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у 

відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і 

доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність. 

 Проводить з використанням сучасних технічних засобів 

інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до 

виконавчих органів ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові 

акти, рекомендації органів юстиції, Пленуму Верховного Суду; готує 



керівництву ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам 

структурних підрозділів ради консультації з правових питань. 

 Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі 

невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні 

захисту майнових прав. 

 Спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє 

своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими 

ухвалами суду, господарського суду, відповідними документами 

правоохоронних і контролюючих органів. 

 Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і 

контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані 

статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності ради; 

розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні 

діяльності виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва. 

 Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, 

інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. 

 Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних 

органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради 

та її посадових осіб. 

 Представляє в установленому законодавством порядку інтереси 

ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду 

правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про 

притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода. 

 Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та 

організаціях, які належать до міської комунальної власності, здійснює заходи 

щодо правового виховання населення, передбачені цільовою програмою 

розвитку правової освіти населення громади. 

 Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм 

навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів ради, у 

підвищенні правових знань. 

 Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради 

у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно- 

правовими актами. 

 Бере участь в роботі комісій по розгляду ними галузевих питань. 

 Працівники юридичного відділу виконують доручення та 

обов’язки, покладені на них рішеннями міської ради, виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови. 

 Юридичний відділ має право: 

 Перевіряти додержання законності в структурних підрозділах 

виконавчого апарату міської ради та її виконкому. 

 Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб 

виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні 

для виконання покладених на юридичний відділ завдань. 



 Інформувати міського голову у разі покладення на юридичний 

відділ виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи 

виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові 

особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення 

порушених питань. 

 Залучати відповідних спеціалістів структурних підрозділів 

виконавчого апарату міської  ради для підготовки проектів нормативних актів 

та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які  

проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього 

обов’язків. 

 Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, 

які проводяться міською радою ( у міській раді) у разі розгляду на них питань 

щодо практики застосування законодавства. 

 Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із 

законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що 

суперечать закону, є обов’язковими для розгляду міським головою. 

 У разі виявлення невідповідності проєкту документу актам 

законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та 

повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. У 

разі, коли недоліки проекту документу не можуть бути усунені шляхом 

доопрацювання, юридичний відділ готує юридичний висновок. 

 Покладення на працівників юридичного відділу обов’язків не 

передбачених цим Положенням і які не відносяться до правової роботи, не 

допускається. 

 

3. Організація роботи відділу 

 Діяльність юридичного відділу здійснюється на основі 

перспективного та поточних планів роботи. Працівники юридичного відділу 

працюють на основі плану роботи юридичного відділу та індивідуальних планів 

роботи. 

 Начальник юридичного відділу здійснює керівництво діяльністю 

юридичного відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та 

контролює їх роботу. 

 Начальник, працівники юридичного відділу призначаються на посаду 

та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, 

що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

 У виконавчому апараті міської ради створюються належні умови для 

роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, 

забезпечення телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, 

транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідковими матеріалами, посібниками та літературою 

з правових питань. 



4. Правовий статус начальника відділу, його права і обов’язки 

 Юридичний відділ очолює начальник відділу, якого призначає на 

посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». 

 На посаду начальника відділу призначається особа з вищою 

юридичною освітою та переважно зі стажем роботи за спеціальністю. 

 Начальник відділу відповідно до покладених завдань: 

 Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ. 

 Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської 

ради. 

 Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно- 

правових актів, проводить експертизу таких актів. 

 Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне 

виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання 

наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного 

службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням. 

 Начальник відділу має право: 

 Представляти за дорученням міського голови Корюківську міську 

раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми 

власності, з питань, що відносяться до його компетенції. 

 Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, 

підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо 

бухгалтерського обліку, звіту і контролю. 

 Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. 

 Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи. 

 

5. Права і обов’язки працівників юридичного відділу 

 Працівники юридичного відділу мають право: 

 Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України. 

 На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

 На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

 На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

 На соціальний і правовий захист. 

 Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень. 



 Користуватися іншими правами відповідно до чинного 

законодавства України. 

 Працівники юридичного відділу зобов’язані: 

 Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

 Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 

час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради 

громади та її виконавчих органів. 

 Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов’язків. 

 Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду 

пропозицій, заяв і скарг громадян. 

 Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 

оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися 

чистоти в адміністративній будівлі. 

 Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 

взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами. 

 Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина. 

 Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

 Проявляти ініціативність, творчість у роботі. 

 Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо 

служби в органах місцевого самоврядування. 

 Підтримувати авторитет міської територіальної громади, міської 

ради та її виконавчих органів. 

 Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що 

стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу 

інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню. 

 Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити 

інтересам місцевого самоврядування та держави. 

 Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в 

приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального 

користування). 

 Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного 

законодавства України. 

 Працівникам юридичного відділу забороняється: 

 Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам 

України. 



 Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого 

службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного 

законодавства, вважаються корупційними. 

 Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або 

прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання 

громадян або конкретної особи. 

 Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у 

зв’язку зі своєю службовою діяльністю. 

 Брати участь у страйках. 

 

6. Фінансування та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності відділу 

 Юридичний відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, 

виділених на його утримання. 

 Оплата праці працівників юридичного відділу здійснюється відповідно 

до чинного законодавства. 

 

7. Відповідальність посадових осіб 

юридичного відділу 

 Працівники юридичного відділу, які не вживали передбачених цим 

Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до 

негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів 

працівників, несуть відповідальність в установленому законодавством порядку. 

 За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники 

юридичного відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним 

законодавством України. 

 

8. Заключні положення 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням 

міської ради. 

 
 

Секретар міської ради С. ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 13-35/VIІ 
 

Про затвердження на посаду 

завідувача ДНЗ №4 «Веселка» 

 

Відповідно до Положення про призначення, звільнення, умови оплати 

праці та преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської  міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять четвертої сесії 

Корюківської міської ради шостого скликання від 08 жовтня 2015 року «Про 

застосування контрактної форми трудового договору з керівниками 

підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади» (зі змінами), та 

розпорядження міського голови № 16-ос від 10 березня 2020 року «Про 

укладення контракту та призначення Мостович К.В.», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила : 

 

1. Затвердити МОСТОВИЧ Кристину Володимирівну на посаду 

завідувача Корюківського дитячого навчального закладу №4 «Веселка» 

еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської 

області з 11 березня 2020 року. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 14-35/VІI 

 

Про розірвання та поновлення 

договорів оренди (суборенди) землі 

 

Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 93, 

Земельного кодексу України, статтями 7, 31-33 Закону України «Про оренду 

землі», статтею 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

0,5389 га – пасовища (не витребувана земельна частка (пай) № 137), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0228; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 



2. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

0,4972 га – пасовища (не витребувана земельна частка (пай) № 126), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0217; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

0,5449 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 129), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:001:0026; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 08.11.2010 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

5,6716 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 342), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0019; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

5. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

0,6781 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 55), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:001:0027; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 



 ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

6. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

0,6531 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 51), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:001:0018; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

0,4266 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 2), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:001:0017; яка знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

 ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребування земельної ділянки громадянином 

відповідно до норм чинного законодавства. 

 

8. Припинити договір оренди землі від 28.01.2009 р. з Кльова Лідією 

Іванівною    на    земельну    ділянку,    яка    розташована     за     адресою:     

вул. Братчикова, 32, м. Корюківка, площею 0,0030 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:001:0264, цільове використання – для 

комерційної діяльності у зв’язку з закінченням договору оренди землі. 

 

9. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та фізичною особою-підприємцем 

Марчуком Віктором Миколайовичем від 02.05.2018 року (не витребувані 

земельні частки (паї), які знаходяться на території Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області та використовувалися для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 5,7904 га 

згідно Додатку 1 у зв’язку з поданою заявою. 

 ФОП Марчуку Віктору Миколайовичу зареєструвати додаткову угоду 

про розірвання договору оренди землі відповідно до норм чинного 

законодавства. 



10. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою 

відповідальністю «АГРО МВМ» від 25.12.2018 року (не витребувані земельні 

частки (паї), які знаходяться на території Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області та використовувалися для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 10,8928 га 

згідно Додатку 2 у зв’язку з поданою заявою. 

 ТОВ «АГРО МВМ» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



Додаток 1 

до рішення тридцять п’ятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 
від 19.03.2020 № 14-35/VII 

 

Перелік 

земельних ділянок, на які розривається договір оренди землі з ФОП Марчуком В.М. 
 

 

№ ділянки Площа Кадастровий номер 

149 0,7634 7422487500:07:000:0395 

151 0,7635 7422487500:07:000:0397 

175 0,7664 7422487500:07:000:0314 

190 0,5463 7422487500:07:000:0329 

59 0,7032 7422487500:07:000:0445 

87 0,5945 7422487500:07:000:0429 

93 0,9584 7422487500:07:000:0435 

97 0,6947 7422487500:07:000:0439 

Всього 5,7904 га  

 
 

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК 



Додаток 2 

до рішення тридцять п’ятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 
від 19.03.2020 № 14-35/VII 

 

Перелік 

земельних ділянок, на які розривається договір оренди землі з ТОВ «АГРО МВМ» 

 
№ ділянки Площа Кадастровий номер 

38 0,7438 7422487500:07:000:0468 

203 0,7673 7422487500:07:000:0342 

194 0,5563 7422487500:07:000:0333 

188 0,5483 7422487500:07:000:0327 

179 0,5484 7422487500:07:000:0318 

165 0,5462 7422487500:07:000:0359 

154 0,7636 7422487500:07:000:0348 

153 0,7636 7422487500:07:000:0347 

139 0,9207 7422487500:07:000:0385 

127 0,6119 7422487500:07:000:0373 

109 0,9584 7422487500:07:000:0407 

106 0,9584 7422487500:07:000:0404 

96 0,5991 7422487500:07:000:0438 

94 0,9584 7422487500:07:000:0436 

71 0,6484 7422487500:07:000:0457 

всього 10,8928 га  

 

 
Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 15-35/VІI 

 

Про надання земельних 

ділянок в оренду (суборенду) 

 

Розглянувши заяву громадян та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1, 

93, 122 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», 

статтею 288 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1000 га, 

яка передається у спільну сумісну оренду для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Науменко Марії Петрівні, Науменку Ігорю Михайловичу та Науменку Юрію 

Михайловичу за адресою: вул. Молодіжна, 16, м. Корюківка. 

 Надати у спільну сумісну оренду Науменко Марії Петрівні, Науменку 

Ігорю Михайловичу та Науменку Юрію Михайловичу земельну ділянку 

площею 0,1000 га з кадастровим номером 7422410100:01:002:1836 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.), терміном на 2 (два) роки, яка 

розташована  в  адміністративних  межах   Корюківської   міської   ради   по 

вул. Молодіжна, 16, м. Корюківка, Корюківського району Чернігівської області. 

 Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,1499 га, яка 

передається в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості Товариству з обмеженою відповідальністю «КОРФАД», 

яка розташована в адміністративних межах  Корюківської  міської  ради  по  

вул. Індустріальна, 20, м. Корюківка, Корюківського району Чернігівської 

області. 

 Передати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОРФАД» земельну ділянку загальною площею 2,1499 га з кадастровим 

номером 7422410100:01:003:0217 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості терміном на 10 років, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради по вул. Індустріальна, 20, 

м. Корюківка, Корюківського району Чернігівської області. 

 Встановити річну орендну плату за користування земельною ділянкою 

в розмірі 6 (шість) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. Оформити договір оренди землі у встановленому законодавством 

порядку. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 0,1000 га, 

яка передається у спільну сумісну оренду для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Хобел Валентині Михайлівні та Хобелу Василю Миколайовичу за адресою: 

вул. Українська, 51, м. Корюківка. 

 Надати у спільну сумісну оренду Хобел Валентині Михайлівні та 

Хобелу Василю Миколайовичу земельну ділянку площею 0,1000 га з 

кадастровим номером 7422410100:01:002:1788 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.), терміном на 10 (десять) років, яка 

розташована  в  адміністративних  межах   Корюківської   міської   ради   по 

вул. Українська, 51, м. Корюківка, Корюківського району Чернігівської області. 

 Встановити річну орендну плату за користування вказаною 

земельною ділянкою в розмірі 3 (три) % (відсотки) від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 

4. Передати в оренду земельні ділянки (не витребувані земельні частки 

(паї) ТОВ «МЕНА АГРОІНВЕСТ» загальною площею 14,0126 га згідно 

Додатку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які 

розташовані в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту села Рейментарівка), терміном на 10 років. 

 Встановити річну орендну плату за користування земельними 

ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



Додаток 

до рішення тридцять п’ятої 

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання 
від 19.03.2020 № 15-35/VII 

 

Перелік 

земельних ділянок (не витребувані земельні частки (паї), які надаються в оренду 

ТОВ «МЕНА АГРОІНВЕСТ» на території Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту Рейментарівка) Корюківського району Чернігівської області 

 
№ ділянки Площа Кадастровий номер 

38 0,7438 7422487500:07:000:0468 

203 0,7673 7422487500:07:000:0342 

194 0,5563 7422487500:07:000:0333 

188 0,5483 7422487500:07:000:0327 

179 0,5484 7422487500:07:000:0318 

165 0,5462 7422487500:07:000:0359 

154 0,7636 7422487500:07:000:0348 

153 0,7636 7422487500:07:000:0347 

139 0,9207 7422487500:07:000:0385 

127 0,6119 7422487500:07:000:0373 

109 0,9584 7422487500:07:000:0407 

106 0,9584 7422487500:07:000:0404 

96 0,5991 7422487500:07:000:0438 

94 0,9584 7422487500:07:000:0436 

71 0,6484 7422487500:07:000:0457 

151 0,7635 7422487500:07:000:0397 

59 0,7032 7422487500:07:000:1161 

93 0,9584 7422487500:07:000:0435 

97 0,6947 7422487500:07:000:0439 

всього 14,0126 га  

 
 

Секретар міської ради С.ОЛІЙНИК 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 16-35/VІI 

 

Про надання земельної ділянки 

у постійне користування 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Благоустрій» 

Корюківської міської ради та додані матеріали, враховуючи рішення двадцять 

сьомої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 року 

«Про передачу майна міської комунальної власності», рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального  господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 12, 79, 79-1, 92, 123 Земельного 

Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Передати комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради у постійне користування земельну ділянку площею 0,1338 га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0924. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 17-35/VІI 

 

Про надання погодження на проведення 

земельних торгів за межами населених пунктів 

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання Міжрайонного управління у Корюківському та 

Сновському районах Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській 

області від 04.03.2020 № 18-25-0.201-147/117-20 щодо погодження проведення 

земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення державної власності на території 

Домашлинської сільської ради, відповідно розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Погодити проведення земельних торгів з продажу права оренди на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності 

площею 100,00 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(кадастровий номер 7422482500:04:000:1052), що розташована на території 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Домашлин) 

Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 18-35/VІI 

 

Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки 

земельної ділянки 

 

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«КОРФАД» та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, 

статтею 9 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки орендованої 

земельної ділянки Товариством з обмеженою відповідальністю «КОРФАД» для 

подальшого   придбання   її   у    власність    по    провулку    Вокзальний,    6а, 

м. Корюківка, площею 0,7438 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1491, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.). 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «КОРФАД» про сплату авансового 

внеску за виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної 

в п. 1 даного рішення. 

 

3. Провести відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, 

земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають продажу. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 
 

19 березня 2020 року м. Корюківка № 19-35/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб, та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово- 

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони  навколишнього  природного  середовища,  керуючись  ст.ст.   12,  79-

1, 81 Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Білик Анжеліці Михайлівні та Білик Ірині Михайлівні на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«Україна», а саме: 

№ 614 рілля. 

 

2. Дати дозвіл Симончук Марії Олімпіївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Чкалова» а саме: 

№ 14/300 рілля, № 32/300 сіножаті, № 35/300 пасовища. 

 

3. Дати дозвіл Вишневській Ользі Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Шевченка» а саме: 

№ 1 рілля, № 184 сіножаті. 

 

4. Дати дозвіл Мазко Валентині Євгенівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Чкалова» а саме: 

№ 48/1030 рілля, № 52/1030 сіножаті, № 41/1030 пасовища. 

 

5. Дати дозвіл Камишному Олегу Олексійовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Гагаріна» а саме: 

№ 332 рілля, № 323 сіножаті, № 305 пасовища. 

 

6. Дати дозвіл Лисенку Ігорю Вікторовичу та Лисенку Олександру 

Вікторовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками 

земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському 

підприємству «ім. Горького», а саме: 

№ 91 рілля, № 252 сіножаті, № 60 пасовища. 

 

7. Дати дозвіл Губар Ганні Григорівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Коцюбинського» а саме: 

№ 8/420 рілля, № 6/302 кормові угіддя. 

 

8. Дати дозвіл Снітку Олександру Олександровичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Україна», а 

саме: 

№ 454 рілля. 

 

9. Дати дозвіл Тищенку Сергію Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Україна», а 

саме: 

№ 319 рілля. 

 

10. Дати дозвіл Мочнєвій Людмилі Михайлівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Україна», а 

саме: 

№ 283 рілля. 

 

11. Дати дозвіл Бабинець Тетяні Іванівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Україна», а 

саме: 

№ 585 рілля. 

 

12. Дати дозвіл Заріцькому Василю Акимовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Україна», а 

саме: 

№ 206 рілля. 

 

13. Дати дозвіл Куценку Олександру Михайловичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Гагаріна» а саме: 

№ 169 рілля, № 113 сіножаті, № 86 пасовища. 

 

14. Дати дозвіл Надточію Олександру Миколайовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Гагаріна» а саме: 

№ 99 рілля, № 115 сіножаті, № 73 пасовища. 

 

15. Дати дозвіл Бездушній Євгенії Трохимівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«Нива» а саме: 

№ 58 рілля, № 213 сіножаті, № 213 пасовища. 

 

16. Дати дозвіл Никифоренку Миколі Григоровичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Коцюбинського» а саме: 

№ 2/112 рілля, № 5/36 кормові угіддя. 

 

17. Дати дозвіл Щербатенко Оксані Анатоліївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«Полісся» а саме: 

№ 68 рілля, № 10 сіножаті, № 92 пасовища. 

 

18. Дати дозвіл Бабич Олександрі Яківні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Дімітрова» а саме: 

№ 215 рілля, № 177 сіножаті, № 205 пасовища. 

 

19. Дати дозвіл Білому Михайлу Михайловичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«ім. Дімітрова» а саме: 

№ 217 рілля, № 180 сіножаті, № 206 пасовища. 

 

20. Дати дозвіл Малишу Сергію Григоровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по  

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству 

«Полісся» а саме: 

№ 93 рілля, № 11 сіножаті, № 63 пасовища. 

 

21. Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по 

розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із 

землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про 

надання земельних ділянок у власність. 

 

22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                         м. Корюківка                               № 20-35/VІI 

 

Про дозвіл на виготовлення  

документації із землеустрою  
 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12,             

79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, статтями 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її в оренду або спільну сумісну оренду: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Кузьминському Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: пров. Пушкіна, 4, м. Корюківка. 

- Ласкарь Оксані Михайлівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована 

за адресою: вул. Гоголя, 8, м. Корюківка. 

- Бондарєвій Надії Іванівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Робітнича, 44А, м. Корюківка. 

- Бабичу Володимиру Сергійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Мічуріна, 33, м. Корюківка. 

- Костюк Валентині Павлівні, Ігнатенко Людмилі Сергіївні, Ігнатенку 

Денису Віталійовичу, Ігнатенко Карині Віталіївні площею орієнтовно 0,10 га, 

яка розташована за адресою: вул. Паркова, 58, м. Корюківка. 

 

- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.): 



- Махутіній Вірі Михайлівні та Хомко Ользі Миколаївні площею 

орієнтовно 0,01 га, яка розташована за адресою: вул. Франка, гараж № 69а,                         

м. Корюківка. 

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

-Герасіній Тетяні Леонідівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Миколи Лущика, 13, с. Тютюнниця. 

-Яковенку Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Центральна, 22, с. Верхолісся. 

-Анопченку Костянтину Валентиновичу та Анопченку Валентину 

Петровичу площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою:                                  

вул. Туніка, 42, с. Рейментарівка. 

-Скопіній Тетяні Федорівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 39, с. Рейментарівка. 

-Мусі Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: вул. Польова, 22, с. Переділ. 

-Міц Лілії Степанівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за 

адресою: вул. Гагаріна, 20, с. Олександрівка. 

-Терещенко Ользі Олексіївні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована 

за адресою: вул. Туніка, 58, с. Рейментарівка. 

- Павлюку Андрію Вікторовичу, Павлюк Тамарі Михайлівні та Павлюк 

Оксані Вікторівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: 

пров. Франка, 6, м. Корюківка. 

 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

-Заборовському Віктору Михайловичу площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: м. Корюківка. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

-Цибулько Ірині Сергіївні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за 

адресою: вул. Кошового, м. Корюківка. 

 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

-Осипенку Олегу Васильовичу площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Хуртику Віктору Васильовичу площею орієнтовно 1,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Яковенко Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 1,00 га, яка 



розташована за адресою: с. Верхолісся. 

 -Коломійцю Володимиру Івановичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована за адресою: с. Петрова Слобода. 

-Охріменко Людмилі Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Верхолісся. 

-Халецькій Любові Михайлівні площею орієнтовно 0,07 га, яка 

розташована за адресою: с. Сядрине. 

-Аніщенко Лідії Іванівні площею орієнтовно 0,40 га, яка розташована за 

адресою: с. Забарівка. 

-Летуті Володимиру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Солодкій Валентині Олексіївні площею орієнтовно 0,60 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

-Забаровській Катерині Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Забаровському Олександру Федоровичу площею орієнтовно 0,85 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Камишній Альоні Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Піски. 

-Бабичу Михайлу Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Костючки. 

-Забаровському Юрію Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Забаровському Ярославу Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Забаровському Максиму Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Міц Лілії Степанівні площею орієнтовно 0,35 га, яка розташована за 

адресою: с. Олександрівка. 

-Тищенку Віктору Георгійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Єфіменку Івану Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

-Ярошенку Миколі Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Забарівка. 

-Дубик Раїсі Володимирівні площею орієнтовно 0,80 га, яка розташована 

за адресою: с. Сядрине. 

-Білому Михайлу Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Самотуги. 

-Білій Юлії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Самотуги. 

 

 

 

 



- Заріцькій Аллі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована за адресою: с. Воловики. 

- Приходьку Федору Васильовичу площею орієнтовно 0,50 га, яка 

розташована за адресою: с. Наумівка. 

 

4. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 

передачі її безоплатно у власність: 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

-Коваленко Анні Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1190. 

-Григоренку Володимиру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за 

межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 7422482000:06:002:0067. 

-Милейко Ользі Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1492. 

-Милейку Олегу Валерійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1492. 

-Поплюйко Ярославі Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1492. 

-Мотчаному Антону Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0846. 

-Мотчаному Артему Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0846. 

-Мотчаній Ірині Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422489400:03:000:0846. 

-Мотчаному Олексію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 



7422489400:03:000:0846. 

-Охріменку Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3062. 

-Нозі Олександру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3062. 

-Мелашенко Аліні Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1312. 

-Осипенко Катерині Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1312. 

-Осипенко Юлії Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1188. 

-Іванченко Люсі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1188. 

-Деньгуб Ганні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1188. 

-Осипенку Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1188. 

-Осипенко Тетяні Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1188. 

-Савченко Марії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1188. 

-Стецову Едуарду Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1188. 



-Кугук Тамарі Іллівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1188. 

-Ігоніній Олені Василівні площею орієнтовно 0,30 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1232. 

-Білому Олександру В’ячеславовичу площею орієнтовно 0,25 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1232. 

-Кобець Людмилі Анатоліївні площею орієнтовно 0,47 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1218. 

-Дятлу Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1476. 

-Дятлу Михайлу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1476. 

-Дятел Ніні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1476. 

- Радченку Олександру Григоровичу площею орієнтовно 0,15 га, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1231. 

- Радченко Тетяні Антонівні площею орієнтовно 0,35 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1210. 

- Лисенко Марині Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:002:0084. 

- Гук Юлії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:002:0084. 

- Сипченко Наталії Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:06:002:3057. 

- Мельничук Яні Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту села Домашлин). 

 

5. Дати дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право комунальної власності на 

земельну ділянку, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 60-В,                                   

с. Сахутівка. 

 

6. Фактичний розмір та місце розташування земельних ділянок, на які 

відповідно до вимог чинного законодавства Корюківською міською радою 

надаються дозволи на їх оформлення у власність чи користування, 

встановлюється та затверджується після виготовлення відповідних проектів 

землеустрою. 

 

7. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 

документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 

рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування. 

 

8. Встановити термін дії цього рішення 1 (один) рік з дати прийняття. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
  У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                               № 21-35/VІI 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) 

  

 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом 

України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дорошенку Юрію 

Леонідовичу за межами села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської 

області. 

1.1. Передати Дорошенку Юрію Леонідовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,9858 га – рілля (пай 3/39), кадастровий номер 7422489200:07:000:0938 

0,3365 га – сіножаті (пай 5/39), кадастровий номер 7422489200:07:000:1236 

0,2208 га – пасовище (пай 4/39), кадастровий номер 7422489200:07:000:1012 



для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця  Корюківського району Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Дорошенка Юрія Леонідовича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Науменко Надії 

Григорівні за межами села Наумівка Корюківського району Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Науменко Надії Григорівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,6597 га – рілля (пай 49/1065), кадастровий номер 7422485500:06:002:0288 

0,2091 га – сіножаті (пай 52/1065), кадастровий номер 7422485500:06:002:0454 

0,2392 га – пасовище (пай 41/1065), кадастровий номер 7422485500:06:002:3114 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Науменко Надію Григорівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно.    

 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бистревській 

Наталії Федорівні за межами села Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

3.1.Передати Бистревській Наталії Федорівні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,6602 га – рілля (пай 48/1011), кадастровий номер 7422485500:06:002:0233 

0,2399 га – сіножаті (пай 52/1011), кадастровий номер 7422485500:06:002:0343 

0,3286 га – пасовище (пай 39/1011), кадастровий номер 7422485500:06:002:3112 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка Корюківського району Чернігівської області. 

 3.2. Зобов’язати Бистревську Наталію Федорівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бистревській 



Наталії Федорівні за межами села Наумівка Корюківського району 

Чернігівської області. 

4.1.Передати Бистревській Наталії Федорівні у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,6598 га – рілля (пай 48/1010), кадастровий номер 7422485500:06:002:0232 

0,2394 га – сіножаті (пай 52/1010), кадастровий номер 7422485500:06:002:0344 

0,2681 га – пасовище (пай 39/1010), кадастровий номер 7422485500:06:002:3113 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Наумівка Корюківського району Чернігівської області. 

 4.2. Зобов’язати Бистревську Наталію Федорівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Горілик Людмилі 

Іванівні за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

5.1.Передати Горілик Людмилі Іванівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,8186 га – рілля (пай 123), кадастровий номер 7422481500:07:012:0001 

2,8182 га – рілля (пай 110), кадастровий номер 7422481500:07:011:0006 

0,3054 га – сіножаті (пай 14), кадастровий номер 7422481500:07:000:0648 

0,3037 га – сіножаті (пай 15), кадастровий номер 7422481500:07:004:0005 

0,7148 га – пасовища (пай 88), кадастровий номер 7422481500:07:000:0702 

0,7148 га – пасовища (пай 87), кадастровий номер 7422481500:07:000:0701 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Горілик Людмилу Іванівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Хілобок Олені 

Вікторівні за межами села Бреч Корюківського району Чернігівської області.  

6.1.Передати Хілобок Олені Вікторівні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

2,8181 га – рілля (пай 112), кадастровий номер 7422481500:07:011:0008 

2,8182 га – рілля (пай 111), кадастровий номер 7422481500:07:000:0171 

0,9400 га – пасовища (пай 255), кадастровий номер 7422481500:07:000:0876 

0,9400 га – пасовища (пай 256), кадастровий номер 7422481500:07:000:0877 

0,2696 га – сіножаті (пай 164), кадастровий номер 7422481500:07:000:0344 

0,2695 га – сіножаті (пай 163), кадастровий номер 7422481500:07:000:1063 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Бреч Корюківського району Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Хілобок Олену Вікторівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Давидову 

Леоніду Олександровичу за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

7.1. Передати Давидову Леоніду Олександровичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,9832 га – рілля (пай 3/29), кадастровий номер 7422489200:07:000:0928 

2,2856 га – рілля (пай 2/57), кадастровий номер 7422489200:07:000:0957 

2,2649 га – рілля (пай 2/56), кадастровий номер 7422489200:07:000:0956 

0,3232 га – сіножаті (пай 5/32), кадастровий номер 7422489200:07:000:1229 

0,3230 га – сіножаті (пай 5/33), кадастровий номер 7422489200:07:000:1230 

0,3314 га – сіножаті (пай 5/28), кадастровий номер 7422489200:07:000:1225 

0,2200 га – пасовище (пай 4/32), кадастровий номер 7422489200:07:000:1005 

0,2200 га – пасовище (пай 4/33), кадастровий номер 7422489200:07:000:1006 

0,2200 га – пасовище (пай 4/28), кадастровий номер 7422489200:07:000:1001 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця Корюківського району Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Давидова Леоніда Олександровича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Захарченко 

Вікторії Микитівні за межами села Тютюнниця Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Захарченко Вікторії Микитівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,3550 га – рілля (пай 9), кадастровий номер 7422489200:07:000:0009 

1,1197 га – пасовище (пай 3), кадастровий номер 7422489200:07:000:0403 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Тютюнниця  Корюківського району Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Захарченко Вікторію Микитівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 



103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Купрієнку 

Андрію Валентиновичу за межами села Хотіївка Корюківського району 

Чернігівської області. 

9.1.Передати Купрієнку Андрію Валентиновичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,2884 га – рілля (пай 14), кадастровий номер 7422489400:03:000:0489 

0,8377 га – сіножаті (пай 55), кадастровий номер 7422489400:03:000:0367 

0,3915 га – пасовище (пай 48), кадастровий номер 7422489400:03:000:0015 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Хотіївка Корюківського району Чернігівської області. 

 9.2. Зобов’язати Купрієнка Андрія Валентиновича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

10.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Макаренку 

Олексію Ісаковичу за межами села Домашлин Корюківського району 

Чернігівської області. 

10.1.Передати Макаренку Олексію Ісаковичу у власність земельні ділянки, 

а саме: 

1,1753 га – рілля (пай 22/336), кадастровий номер 7422482500:04:000:0622 

1,1889 га – рілля (пай 19/1336), кадастровий номер 7422482500:04:000:0542 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

 10.2. Зобов’язати Макаренка Олексія Ісаковича використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

11.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кириченку 

Анатолію Федосійовичу за межами села Домашлин Корюківського району 

Чернігівської області. 

11.1.Передати Кириченку Анатолію Федосійовичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,3295 га – рілля (пай 4/1020), кадастровий номер 7422482500:04:000:0213 

1,3294 га – рілля (пай 4/1021), кадастровий номер 7422482500:04:000:0215 

1,3977 га – рілля (пай 23/21), кадастровий номер 7422482500:04:000:0950 



1,3661 га – рілля (пай 23/20), кадастровий номер 7422482500:04:000:0951 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Домашлин Корюківського району Чернігівської області. 

 11.2. Зобов’язати Кириченка Анатолія Федосійовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                 № 22-35/VІI 

 

Про затвердження технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

 

Розглянувши клопотання ПП «Десна – Експерт – М» щодо затвердження 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

площею 5,8922 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка розташована в адміністративних межах (за межами 

населених пунктів) Корюківської міської ради, Чернігівської області, право 

оренди на яку передбачається продати на земельних торгах, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 23 Закону України «Про 

оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1.Затвердити технічну документацію про нормативно грошову оцінку 

земельної ділянки площею 5,8922 га, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в адміністративних 

межах (за межами міста Корюківка) Корюківської міської ради, Чернігівської 

області, право оренди на яку передбачається продати на земельних торгах, яка 

розроблена ПП «Десна – Експерт – М». Кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:001:0069, нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату 

оцінки становить 12 682 801 грн. 34 коп. (дванадцять мільйонів шістсот 

вісімдесят дві тисячі вісімсот одна гривна 34 копійок). 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 



земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

 19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                 № 23-35/VІI 

 

Про приватизацію 

земельних ділянок 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Сочаво Петру Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4-А,                        

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Сочаво Петру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 4-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1832, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Хряпку В’ячеславу Володимировичу та Хряпко Тетяні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по 

пров. Корнієвського, 2а, м. Корюківка. 

2.1. Передати Хряпку В’ячеславу Володимировичу та Хряпко Тетяні 

Олександрівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по пров. Корнієвського, 2а,               

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1837, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

3. Затвердити Хомку Юрію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Бібліотечна, 18, м. Корюківка. 

3.1. Передати Хомку Юрію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Бібліотечна, 18, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1365, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Федоренко Ніні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 158, м. Корюківка. 

4.1. Передати Федоренко Ніні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 158, 

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1531, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

5. Затвердити Табалі Ользі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0800 га, по вул. Сіверська, 33-А, м. Корюківка. 

5.1. Передати Табалі Ользі Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0800 га, по                                     

вул. Сіверська, 33-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1251, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Смецькому Антону Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по                                       

вул. Вокзальна, 100, м. Корюківка. 

6.1. Передати Смецькому Антону Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Вокзальна, 100, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1530, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Троценко Ніні Василівні та Чубарі Ірині Іванівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0626 га, по вул. Братчикова, 6, 

м. Корюківка. 

7.1. Передати Троценко Ніні Василівні та Чубарі Ірині Іванівні 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0626 га, по вул. Братчикова, 6, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1532, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

8. Затвердити Бублику Андрію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 105, м. Корюківка. 

8.1. Передати Бублику Андрію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 



вул. 8-го Березня, 105, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1833, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

9. Затвердити Кузьменко Єфросинії Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0847 га, по пров. Пушкіна, 5, м. Корюківка. 

9.1. Передати Кузьменко Єфросинії Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0847 га, по 

пров. Пушкіна, 5, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1527, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

10. Затвердити Авраменку Віктору Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0899 га, по вул. Поліська, 24, м. Корюківка. 

10.1. Передати Авраменку Віктору Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0899 га, по 

вул. Поліська, 24, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1834, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

11. Затвердити Попову Олександру Вікторовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Пушкіна, 22, м. Корюківка. 

11.1. Передати Попову Олександру Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Пушкіна, 22, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1489, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

12. Затвердити Вовку Сергію Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Сіверська, 26, м. Корюківка. 

12.1. Передати Вовку Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

вул. Сіверська, 26, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1513, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

13. Затвердити Панюкову Віктору Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0945 га, по вул. Мічуріна, 18, м. Корюківка. 

13.1. Передати Панюкову Віктору Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0945 га, по 

вул. Мічуріна, 18, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1366, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

14. Затвердити Іваненку Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0837 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 23, м. Корюківка. 

14.1. Передати Іваненку Сергію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0837 га, по 

вул. Сагайдачного гетьмана, 23, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:001:1536, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 



15. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 24-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Наумівського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Силенко Катерині Гаврилівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Силенко Катерині Гаврилівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3080) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Солодкій Оксані Дмитрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Солодкій Оксані Дмитрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3084) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Кирик Тетяні Дмитрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Кирик Тетяні Дмитрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3083) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Симончуку Олексію Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Симончуку Олексію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3085) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Федоренку Сергію Олексійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Федоренку Сергію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3077) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Федоренко Олені Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

6.1. Передати Федоренко Олені Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3079) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Зубрій Євгенії Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

7.1. Передати Зубрій Євгенії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3078) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Корж Тетяні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

8.1. Передати Корж Тетяні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3086) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

9. Затвердити Катюсі Андрію Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Катюсі Андрію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3081) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 



10. Затвердити Кореню Юрію Володимировичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Кореню Юрію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3075) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Балджиєву Руслану Сімеоновичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Балджиєву Руслану Сімеоновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:001:3082) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Гіминчуку Костянтину Георгійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

12.1. Передати Гіминчуку Костянтину Георгійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0170) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Кравченку Олексію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,8000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Кравченку Олексію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,8000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3101) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Хуртик Вірі Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

14.1. Передати Хуртик Вірі Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0174) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

15. Затвердити Хуртику Олексію Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1605 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Хуртику Олексію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1605 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0173) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

16. Затвердити Кореню Василю Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7685 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Передати Кореню Василю Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7685 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0214) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

17. Затвердити Анищенко Ніні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



17.1. Передати Анищенко Ніні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0171) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

18. Затвердити Мельник Ніні Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1724 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

18.1. Передати Мельник Ніні Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1724 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0177) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

19. Затвердити Метлі Валентині Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

19.1. Передати Метлі Валентині Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0176) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

20. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня  2020 року                      м. Корюківка                                 № 25-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Брецького  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Ткаченку Олександру Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Ткаченку Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422481500:07:000:1060) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Косенчук Ніні Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 1,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Ховдіївка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Косенчук Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,0000 га, для ведення особистого селянського господарства в 



с. Ховдіївка, кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:03:000:0011, 

цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, 

категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. 

 

3. Затвердити Косенчуку Миколі Олексійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Слобідська, 12, с. Ховдіївка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Косенчуку Миколі Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Слобідська, 12, с. Ховдіївка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:03:000:0012, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Косенчуку Сергію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,2500 га 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Лісового П., 22, с. Бреч, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Косенчуку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Лісового П., 22, с. Бреч, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:01:000:0204, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 26-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території села Домашлин 

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Новику Сергію Григоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Бешківка,                      

вул. Українська), Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Новику Сергію Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:02:000:0004) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

с. Бешківка, вул. Українська), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Корнієнко Ользі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Бешківка,                      

вул. Українська), Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Корнієнко Ользі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:02:000:0003) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

с. Бешківка, вул. Українська), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня  2020 року                      м. Корюківка                                № 27-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Рейментарівського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Пижову Олегу Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею  2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Богдалівка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Пижову Олегу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 

господарства в с. Богдалівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:02:000:0001, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

 19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 28-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Сядринського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Білому Олександру Кириловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Білому Олександру Кириловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1149) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Білому Віктору Олександровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Білому Віктору Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1148) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Стукалу Дмитру Федоровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Стукалу Дмитру Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1147) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Прокопчук Світлані Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2829 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району Чернігівської області.  

4.1. Передати Прокопчук Світлані Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2829 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0155) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 29-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Тютюнницького  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Нечаєву Євгену Олексійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Нечаєву Євгену Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2061) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Радченку Леоніду Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту с. Костючки), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Радченку Леоніду Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:02:000:0033) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту с. Костючки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 30-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Хотіївського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бахиру Василю Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8864 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Бахиру Василю Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8864 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0867) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Мотчаному Віктору Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8864 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району Чернігівської області.  



2.1. Передати Мотчаному Віктору Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8864 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0866) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 31-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території села Олександрівка 

Корюківської міської ради 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Макаренку Олексію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність, загальною площею 0,4071 га 

для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради, що розташована за адресою: с. Олександрівка,               

вул. Центральна, 71, Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Макаренку Олексію Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,4071 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:01:000:0139) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Олександрівка, 

вул. Центральна, 71 Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Макаренку Олексію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по                                          

вул. Центральна, 71, с. Олександрівка. 

2.1. Передати Макаренку Олексію Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею               

0,2500 га, по вул. Центральна, 71, с. Олександрівка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422480500:01:000:0138, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Ситенькій Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 54, с. Верхолісся. 

3.1. Передати Ситенькій Валентині Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Центральна, 54, с. Верхолісся, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0081, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Ситенькій Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність, загальною площею 0,9200 га для ведення особистого 

селянського господарства в адміністративних межах Корюківської міської ради, 

що розташована за адресою: с. Верхолісся, вул. Молодіжна, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Ситенькій Валентині Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,9200 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0082) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради в межах с. Верхолісся,               

вул. Молодіжна Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                   № 32-35/VІI 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Забарівського  

старостинського округу 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Боголюбу Олександру Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Вокзальна, 25, 

с. Воловики. 

1.1. Передати Боголюбу Олександру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Вокзальна, 25, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1301, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Шевченко Вірі Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Вокзальна, 27, с. Воловики. 

2.1. Передати Шевченко Вірі Леонідівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                      

вул. Вокзальна, 27, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:002:0029, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Право власності на земельну ділянку  виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                № 33-35/VІI 

 

Про проведення земельних 

торгів у формі аукціону 

 

 З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань  житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись статтями 134-139 Земельного кодексу 

України, статтями 6, 19 Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     

 

1.Затвердити перелік земельних ділянок не сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону згідно Додатку 1. 

1.2.Встановити строк оренди земельної ділянки 49 років. 

1.3.Встановити відсоток від нормативної грошової оцінки для розрахунку 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою, 

яка виставляється на земельні торги, на рівні 6 (шести) % (відсотків). 

1.4.Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги та значення кроку 

торгів у розмірі 0,5 % (відсотка) від стартового розміру річної орендної плати 

згідно Додатку 2. 

1.5.Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

передачу виконавцю торгів ПП «Десна-Експерт-М» матеріалів по земельній 

ділянці, яка виставляється для продажу права оренди на земельних торгах. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

Міський голова                            Р.АХМЕДОВ 



 

Додаток 1 

до рішення тридцять п’ятої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 19.03.2020 № 33-35/VII 

 

 

Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 
№з/п Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

для розміщення та 
експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

5,8922 7422482000:06:001:0069 оренда 

 

 

Секретар міської ради                        С.ОЛІЙНИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення тридцять п’ятої  

сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 19.03.2020 № 33-35/VII 

 

 

Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, які виставляються на 

земельні торги окремими лотами та значення кроку аукціону 

 
№з/п Місце розташування 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Нормативна 

грошова оцінка 

земельної 

ділянки, грн. 

Відсоток від 

нормативної 

грошової  

оцінки 

Стартовий 

розмір річної 

орендної 

плати, грн. 

Значення 

кроку 

аукціону, 

грн.  

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, 

Корюківська міська 

рада 

5,8922 12 682 801,34 6 760 968,08 3804,84 

 

 

Секретар міської ради                             С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня  2020 року                      м. Корюківка                                  № 34-35/VІI 

 

Про затвердження акту  

обстеження земельної ділянки     

 

 Розглянувши заяву Кудін Олександра Івановича та акти обстеження 

земельних ділянок, складених комісією по врегулюванню земельних спорів на 

території Корюківської міської ради, враховуючи висновки постійної комісії 

міської ради з питань  житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст. 12, 79-1 кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити акт обстеження земельних ділянок, які передаються 

безоплатно у власність Кудіну Олександру Івановичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1000 га по вул. Садова, 33, м. Корюківка (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                         м. Корюківка                                № 35-35/VІI 

 

Про внесення змін до деяких рішень  

міської ради із земельних питань 

 

Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1 

Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій», 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до п. 4 рішення восьмої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 09.08.2017 р. «Про дозвіл на виготовлення документації 

із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, яка виділялась Єфіменко 

Надії Миколаївні для передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства, виклавши її в новій редакції, а саме: «0,80 га» 

замість «земельна ділянка площею орієнтовно 0,20 га, яка розташована за 

адресою: вул. Шкільна, 41А, с. Воловики, площею орієнтовно 0,10 га, яка 

розташована за адресою: вул. Шкільна, 12 А, с. Воловики, площею орієнтовно 

0,35 га, яка розташована за адресою: вул. Шкільна, 53А, с. Воловики, площею 

орієнтовно 0,15 га, яка розташована за адресою: вул. Шкільна, 53Б,                      

с. Воловики»  у зв’язку з фактичним обміром. 

 

2. Внести зміни до п. 3 рішення двадцять сьомої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 р. № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Шматку Олегу Івановичу для передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, 

а саме: «0,17 га» замість «0,15 га» у зв’язку з фактичним обміром. 



3. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Капцош Олені Іванівні для передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, а 

саме: «0,59 га» замість «0,50 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

4. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Коробку Віталію Васильовичу для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій 

редакції, а саме: «0,74 га» замість «0,60 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

5. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Макаренко Олені Іванівні для передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, 

а саме: «0,28 га» замість «0,24 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

6. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Каснеру Михайлу Володимировичу для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій 

редакції, а саме: «0,47 га» замість «0,44 га» у зв’язку з фактичним обміром.  

 

7. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Корінь Надії Сергіївні для передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, а 

саме: «0,34 га» замість «0,30 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

8. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять сьома сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 18.10.2019 р. № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Козій Ользі Федорівні для передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, а 

саме: «0,33 га» замість «0,31 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

9. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шоста сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 



яка виділялась Пацюку Петру Івановичу для передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, 

а саме: «0,70 га» замість «0,60 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

10. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шоста сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Погребець Катерині Федорівні для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій 

редакції, а саме: «0,37 га» замість «0,30 га» у зв’язку з фактичним обміром.  

 

11. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шоста сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Метлі Володимиру Володимировичу для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій 

редакції, а саме: «0,54 га» замість «0,40 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

12. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять шоста сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 29.08.2019 р. № 17-26/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Рудник Людмилі Іванівні для передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, 

а саме: «0,40 га» замість «0,34 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

13. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять сьома сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 р. № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Воробей Тетяні Григорівні для передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, 

а саме: «0,27 га» замість «0,24 га» у зв’язку з фактичним обміром. 

 

14. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять сьома сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 р. № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Софієнко Наталії Михайлівні для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій 

редакції, а саме: «0,26 га» замість «0,20 га» у зв’язку з фактичним обміром.  

 

15. Внести зміни до п. 4 рішення двадцять сьома сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 р. № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Корінь Ользі Василівні для передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій редакції, а 

саме: «0,47 га» замість «0,40 га» у зв’язку з фактичним обміром. 



16. Внести зміни до п. 9 рішення двадцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.04.2019 року № 13-23/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Летуті Людмилі Олександрівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємству                            

«ім. Дімітрова», а саме: № 224 рілля, № 173 сіножаті, № 339 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 202 пасовище», замість «№ 339 пасовище» в зв’язку з поданою 

заявою. 

16.1. Пункт 10 рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року № 23-31/VII «Про внесення змін до 

деяких рішень міської ради» вважати таким, що втратив чинність з моменту 

набрання чинності пункту 16 даного рішення. 

 

17. Внести зміни до п. 8 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Поповському Василю Григоровичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству  

«ім. Дімітрова», а саме: № 170 рілля, № 221 сіножаті, № 283 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 214 рілля, № 181 сіножаті, № 203 пасовища», замість «№ 170 рілля,  

№ 221 сіножаті, № 283 пасовища» в зв’язку з поданою заявою. 

 

18. Внести зміни до п. 6 рішення двадцять сьомої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 року № 14-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Остапенку Юрію Володимировичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству  



«Полісся», а саме: № 92 рілля, № 23 сіножаті, № 257 пасовище в частині номера 

земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 69 рілля, № 23 сіножаті, № 257 пасовища», замість «№ 92 рілля, № 23 

сіножаті, № 257 пасовище» в зв’язку з поданою заявою. 

 

19. Внести зміни до п. 2 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 26-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки 

(паю)» щодо надання дозволу Кіктєву Олександру Олександровичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємству  

«Лісове», а саме: № 190 рілля, № 210 сіножаті, № 236 пасовище в частині 

номера земельної ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме: 

«№ 190 рілля, № 177 сіножаті, № 236 пасовища», замість «№ 190 рілля, № 

210 сіножаті, № 236 пасовище» в зв’язку з поданою заявою. 

 

20. Внести зміни до п. 3 рішення двадцять сьома сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 р.  № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою» в частині площі земельної ділянки, 

яка виділялась Луговцю Валерію Володимировичу для передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства виклавши її в новій 

редакції, а саме: «1,50 га» замість «0,70 га» у зв’язку з фактичним обміром та 

доповнити даний пункт словами «за рахунок земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7422483500:07:000:1193». 

 

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                             Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 березня 2020 року                    м. Корюківка                               № 36-35/VIІ 
  

Про надання пільги  

по платі за землю  

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища щодо 

надання пільги по сплаті земельного податку за землю, керуючись ст. 12, 266 

Податкового кодексу України, ст. 92 Земельного кодексу України, ст. 26, 54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Установити пільги по платі за землю для закладів охорони здоров’я, 

надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 

кодексу України на 2020 рік у розмірі 100%.  

 

2. Оприлюднити дане рішення в порядку визначеному чинним 

законодавством України.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

Міський голова                      Р.АХМЕДОВ 

 



 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                      м. Корюківка                                  № 37-35/VІI 
 

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради 

 

Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією 

України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 79-1, 122, 127, 

128 Земельного кодексу України, рішенням восьмої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09.08.2017 року «Про збільшення вартості продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення», ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нежитлова будівля, 

яка належать Савченку Олександру Олександровичу на праві приватної 

власності згідно договору дарування від 01.03.2018, серія та номер 370. 

Земельна ділянка розташована за адресою: вулиця Вокзальна, 16/2,                               

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1493, 

площею 0,0216 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Звітом 

з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена ринкова вартість 

земельної ділянки в розмірі 17 051 грн. 00 коп. (сімнадцять тисячі п’ятдесят 

одна гривна 00 коп.) без урахування ПДВ. 

 1.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього 

рішення, у сумі 18 756 грн. 10 коп. (вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят шість 

гривень 10 коп.) без урахування ПДВ. 

 



 1.2. Продати земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення, за                          

18 756 грн. 10 коп. (вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят шість гривень 10 коп.) 

без урахування ПДВ. 

  

1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 2 733 грн. 61 коп. (дві 

тисячі сімсот тридцять три гривни 61 коп.), які сплачені Савченком 

Олександром Олександровичем  відповідно до договору № 5/2019 від 

21.11.2019 р. на рахунок Корюківської міської ради в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки площею 0,0216 га, що розташована за адресою: вулиця 

Вокзальна, 16/2, м. Корюківка. 

 

1.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 16 022 грн. 49 коп. 

(шістнадцять тисяч двадцять дві гривни 49 коп.) від загальної вартості 

земельної ділянки повинні бути сплачені Савченком Олександром 

Олександровичем до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, 

які зараховуються до міського бюджету.   

 

 1.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на 

розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, відкритий 

Казначейство України (ел.адм.подат.), код банку 899998, ЄДРПОУ 37750065, 

код платежу 33010100, отримувач: УК у Корюк. р-ні/отг м.Корюків/33010100. 

  

1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі 

його відсутності - секретаря міської ради Олійник Світлану Олександрівну) 

укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Савченком 

Олександром Олександровичем. 

1.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Савченка Олександра 

Олександровича з урахуванням вимог п. 1.1.– 1.4. даного рішення. 

 

1.7. Повний розрахунок з Савченком Олександром Олександровичем за 

придбання земельної ділянки, вказаної в п. 1 даного рішення, повинен бути 

підтверджений довідкою Корюківської міської ради про зарахування до 

місцевого бюджету всієї суми  коштів.  

 

1.8.  Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 22.07.2019 р. 

з Савченком Олександром Олександровичем з дня укладання договору купівлі 

– продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою:                                      

вулиця Вокзальна, 16/2,  м. Корюківка, площею 0,0216 га. 

 

2.  Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ  



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 березня 2020 року                    м. Корюківка                                     № 38-35/VIІ 
 

Про внесення змін до рішення  

двадцять шостої сесії Корюківської  

міської ради сьомого скликання № 24-26/VII  

від 29 серпня 2019 року «Про надання дозволу  

на розроблення детальних планів територій  

земельних ділянок, розташованих в м. Корюківка» 

 

З метою визначення планувальної організації, функціонального 

призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок 

та врахування інтересів територіальної громади населених пунктів 

Корюківської міської ради, відповідно до Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 290, постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року 

№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні», Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного  середовища, 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання № 24-26/VII від 29 серпня 2019 року «Про 

надання дозволу на розроблення детальних планів територій земельних 

ділянок, розташованих в м. Корюківка», а саме: 

1.1. Пункт 1.2. рішення викласти в новій редакції:  

«1.2. на виготовлення детального плану території земельної ділянки 

орієнтовною площею 3,7 га для розміщення та експлуатації об’єктів 



деревообробної промисловості в межах населеного пункту по                        

пров. Вокзальному м. Корюківка Чернігівської обл.» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (тридцять п’ята сесія сьомого скликання)  

 

 

19 березня 2020 року                    м. Корюківка                                   № 39-35/VIІ 
 

Про Порядок залучення, розрахунку розміру                                                            

і використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населених пунктів  

Корюківської міської територіальної громади 

 

З метою належного утримання та розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади,  керуючись Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної 

діяльності в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

міська рада вирішила : 

 

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про 

порядок залучення, розрахунку, розміру і використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населених пунктів Корюківської об’єднаної 

територіальної громади». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                 Р.АХМЕДОВ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тридцять п’ятої сесії 



Корюківської міської ради 

сьомого скликання  

від 19 березня 2020 року  

№ 39-35/VIІ 

  

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової 

участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади 
 

1. Загальні положення. 
 

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі - Порядок) 

розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу 

України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в Україні», Правил визначення вартості будівництва 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації 

на будівництво» 

Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури (далі - розвитку інфраструктури) населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади (далі – населених пунктів 

Громади) належить до компетенції Корюківської міської ради, та її виконавчого 

комітету, відповідно до чинного законодавства України. 

 

1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у 

відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених 

пунктів Громади. 

 

1.3. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому 

значенні: 

- забудова земельної ділянки - розміщення об’єктів будівництва на одній чи 

декількох земельних ділянках шляхом здійснення нового будівництва або 

реконструкції зі зміною геометричних розмірів та/або функціонального 

призначення об’єкта. 

Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 

ремонт об'єктів будівництва. 

- об’єктами містобудування на місцевому рівні є планувальна організація 

території населеного пункту, його частини (групи земельних ділянок) зі 

спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, 

інженерно – транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва, 

що визначаються відповідно до меж населених пунктів, їх функціональних зон 

(сельбищної, промислової тощо), житлових районів, мікрорайонів (кварталів), 

приміських зон, відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні; 

- будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також 

реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт 

об’єктів будівництва; 



- об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх 

комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури; 

- замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови 

території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому 

законодавством порядку відповідну заяву; 

- суб’єктами містобудування є органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи. 

- пайова участь – участь замовника у розвитку інфраструктури міста у вигляді 

перерахування до міського бюджету коштів для забезпечення створення і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, яка 

сплачується до прийняття об’єкта в експлуатацію. 

- реконструкція – перебудова введеного в експлуатацію в установленому 

порядку об'єкту будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів 

та/або функціонального призначення, в наслідок чого відбувається зміна 

основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність 

тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко- 

економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов 

експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне або часткове 

збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення 

на час виконання робіт експлуатації об’єкту в цілому або його частин (за умови 

їх автономності). 

- загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта – повна кошторисна 

вартість об’єкта будівництва або його черги, включаючи кошторисну вартість 

будівельних робіт, витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а 

також інші витрати, визначені згідно з будівельними нормами, державними 

стандартами і правилами. 

- реставрація – повне або часткове поновлення пошкоджених або втрачених 

будівельних та художніх характеристик об’єктів у первинному або 

відновленому вигляді. 

- капітальний ремонт - сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в 

експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів 

та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та 

огороджувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи 

інженерних систем та обладнання, у зв'язку з їх фізичною зношеністю та 

руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій 

території. 

- технічне переоснащення - комплекс заходів щодо підвищення 

експлуатаційних властивостей об'єктів невиробничого та виробничого 

призначення, введених в експлуатацію в установленому порядку, шляхом 

впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації 

виробництва, оновлення та заміни застарілого і фізично зношеного 

устаткування новим, більш продуктивним. 

- ставка пайової участі – відсоток від загальної кошторисної вартості об’єкта 

будівництва. 

- розмір пайової участі - сума грошових коштів, які підлягають сплаті 

Замовником у кожному окремому випадку. 

- нове будівництво - будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що 

здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого 



призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, в тому числі добудова зупинених об’єктів незавершеного 

будівництва. 

- інші терміни вживаються в розумінні, визначеному законодавчими та 

нормативними актами України, державними будівельними нормами та 

правилами. 

 

1.4. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у населених 

пунктах Громади, зобов`язаний взяти участь у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Громади, крім випадків, передбачених пунктом 1.6 даного 

Порядку. 

 

1.5. Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади полягає у перерахуванні замовником до прийняття закінченого 

будівництвом об’єкта в експлуатацію до міського бюджету коштів для 

створення і розвитку зазначеної інфраструктури. 

      Пайовий внесок сплачується замовником на підставі відповідного договору, 

укладеного між ним та Корюківською міською радою в повному обсязі до 

прийняття об’єкта будівництва і експлуатацію. 

 

1.6. До пайової участі у розвитку  інфраструктури  населених пунктів Громади 

не залучаються замовники у разі будівництва:  

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів 

місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів; 

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, 

медичного і оздоровчого призначення; 

 - будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків 

загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, 

розташованих на відповідних земельних ділянках; 

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами 

інвестиційних конкурсів або аукціонів; 

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об 'єктів 

соціальної інфраструктури; 

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані 

внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, 

зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу); 

- об’єктів  у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення 

індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників 

індустріальних парків; 

- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать 

до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного 

господарства; 

- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать 

до будівель промислових; 



- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать 

до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання 

сільськогосподарської продукції). 

  

1.7. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури та 

сплати по даному договору зазначається у декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації. 

 

2. Розмір пайового внеску. 
 

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

визначається у договорі, укладеному з Корюківською міською радою  

(відповідно до встановленого Корюківською міською радою розміру пайової 

участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної 

вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з будівельними 

нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються 

витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного 

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування 

внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних 

комунікацій. 

       У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва не визначена згідно 

з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона 

визначається на основі вставлених виконавчим комітетом Корюківської міської 

ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних 

середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України, затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України або на 

підставі незалежної оцінки, проведеної у відповідності до Методики оцінки 

майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 

р.№1891.  

 

2.2. Ставка пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади становить: 

- для нежитлових будівель та споруд – 4% загальної кошторисної вартості 

будівництва об’єкта; 

- для житлових будинків – 2% вартості будівництва об’єкта, що розраховується 

відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження 

житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і 

політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування. 

У випадку будівництва об'єктів змішаного типу (житлових та нежитлових 

приміщень, таких, що залучаються до пайової участі та тих, що не залучаються) 

розмір пайової участі розраховується відповідно до кошторисної вартості таких 

об’єктів (приміщень). Якщо кошторисна вартість окремо не визначена, розмір 

пайової участі розраховується пропорційно загальній площі окремих 

приміщень в залежності від їх призначення. 

 

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва 

замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза 



межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів Громади зменшується на суму їх 

кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у 

комунальну власність. 

       У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або 

об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі 

замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Громади, Корюківська 

міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між 

здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку 

інфраструктури населених пунктів Громади. 

  

3. Принципи визначення розміру пайової участі замовників. 

 

       Розмір пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів 

Громади визначається за принципами: 

- компенсації витрат міського бюджету на розширене відтворення 

соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури; 

- комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури населених пунктів Громади; 

- урахування соціально-економічного значення об’єктів будівництва; 

- сприяння залученню коштів в економіку населених пунктів Громади. 

 

3.1. Фактори, що впливають на розмір пайової участі замовників: 

        

- пріоритетність напрямків будівництва об’єкту містобудування; 

- обсяг інвестицій; 

- загальна площа об’єкту містобудування. 

 

4. Порядок залучення до пайової участі у розвиток інфраструктури 

населених пунктів Громади: 

 

4.1. Підставою для розрахунку розміру пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту є звернення замовника до виконавчого 

комітету міської ради про укладення договору про пайову участь. Таке 

звернення подається щодо кожного об’єкта будівництва окремо. 

 

4.2. Питання щодо розрахунку величини пайової участі та підготовки договорів 

про пайову участь замовників вирішує комісія міської ради, склад якої 

затверджується виконкомом міської ради. 

        Пропозиції комісії щодо розміру пайової участі затверджуються 

виконавчим комітетом міської ради. Рішення виконкому міської ради про 

затвердження розміру пайової участі є підставою для укладання договору із 

замовником. 

 

4.3. Пайову участь на розвиток інфраструктури населених пунктів Громади 

сплачує замовник (юридична/фізична особа (або уповноважена нею особа), 

який має намір щодо забудови території (або забудувала територію) населених 



пунктів Громади і подала в установленому законодавством порядку відповідну 

заяву. 

 

4.4. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в 

експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається 

договором, на бюджетний рахунок  спеціального фонду міського бюджету. 

       Забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких 

послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних 

або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у 

тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури 

населених пунктів Громади. 

        Контроль за сплатою пайової участі (внесків) здійснює відділ архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради. 

 

5. Порядок укладання договору про сплату пайової участі 

 

    Замовник будівництва зобов’язаний протягом 10 робочих днів після початку 

будівництва об’єкта звернутися до відповідного органу місцевого 

самоврядування із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта 

будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість 

будівництва об’єкта. Орган місцевого самоврядування протягом 15 робочих 

днів з дня отримання зазначених документів надає замовнику будівництва 

розрахунок пайової участі щодо об’єкта будівництва. 

     Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту 

укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення 

замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в 

експлуатацію (проєкт договору додається). 

          Розмір пайової участі розраховується на основі одного з наступних 

документів: 

- проєкту будівництва з техніко – економічними  показниками та 

кошторисними розрахунками вартості будівництва об’єкта; 

- технічного паспорту (Інвентаризаційна вартість(дійсна)); 

           -у разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва не визначена 

згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона 

визначається на основі вставлених виконавчим комітетом Корюківської міської 

ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних 

середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження житла за 

регіонами України, затверджених наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України або на 

підставі незалежної оцінки, проведеної у відповідності до Методики оцінки 

майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 

р.№1891.  

Відповідальність за достовірність даних, що містяться в поданих документах, 

несе замовник. 

 

6. Наслідки порушення замовником умов Договору сплати пайової участі 



 

     У разі прострочення термінів сплати пайової участі замовник сплачує пеню в 

розмірі, що встановлюється за згодою сторін. 

 

7. Використання пайової участі 

 

 Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади, можуть використовуватися виключно для створення і 

розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури відповідного 

населеного пункту, на території якого розташований об’єкт будівництва. 

 

8. Розрахунок величини пайової участі 

 

8.1. Базова формула розрахунку величини пайової участі на розвиток 

інфраструктури населених пунктів Громади (К) при будівництві нежитлових 

будівель та споруд: 

К = В х в% - І 

В – вартість будівництва; 

в% – граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної 

ділянки. 

 

8.2. Розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури населених 

пунктів Громади при будівництві житлових будинків, садових, дачних будинків 

загальною площею понад 300 м. кв., господарських споруд, розташованих на 

відповідних земельних ділянках: 

К = В х в% - І 

В – вартість об’єкта; 

в% – граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної 

ділянки. 

 

 - для багатоквартирних житлових будинків:  

К = В х в% - І 

В – вартість об’єкта; 

в% - граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельних 

ділянок. 

 

 

Секретар міської ради                                                                        С. ОЛІЙНИК 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток 

                                                               до Порядку залучення, розрахунку розміру і   

                                                                    використання коштів пайової участі у розвитку  

                                                                       інфраструктури населених пунктів Корюківської  

                                                міської територіальної громади 

 

Проєкт договору 
 

про пайову участь у розвитку інфраструктури  

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади 

 

м. Корюківка                                                               «_____»___________20___р.                                                                                                   

 

Корюківська міська рада в особі ___________________________________ 

____________________________________________________________________, 

який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі – Сторона-1) та __________________________________________________ 

в особі  __________________________________________________________, 

який діє на підставі _________________________  (далі – Сторона-2), уклали 

цей договір про наступне: 

 

 І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

 



1.1. Сторона-2 приймає пайову участь у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі - пайова участь) 

шляхом: 

- внесення коштів у сумі ______________ (_______________________________). 

1.2. Пайова участь у вигляді грошових сум вноситься Стороною-2 на рахунок  

спеціального фонду міського бюджету за кодом  класифікації доходів 

24170000; 

1.3. Сторона-1 використовує пайову участь Сторони-2,  відповідно до 

Положення про цільовий фонд Корюківської міської ради та Порядку 

залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади. 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

2.1. Сторона-1  зобов'язана: 

- прийняти пайову участь Сторони-2  у створенні і розвитку інфраструктури 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі – 

населених пунктів Громади); 

- здійснювати акумулювання внесених Стороною-2  коштів на рахунку 

спеціального фонду міського бюджету; 

- використати пайову участь Сторони-2 відповідно до цільового призначення. 

- якщо після укладання Договору технічними умовами буде передбачена 

необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів 

інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір 

пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів  Громади має 

буди зменшено на суму їх кошторисної вартості, про що сторони мають 

укласти відповідну додаткову угоду; 

- якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів 

інженерної інфраструктури перевищить розмір пайової участі Сторони-2, 

визначений цим Договором на момент його укладання, Сторона-2 

звільняється від сплати пайової участі, а Сторона-1 має відшкодувати 

Стороні-2 різницю між здійсненими останніми витратами та розміром 

пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів Громади; 

- інженерні мережі та/або об’єкти, побудовані Стороною-2 поза межами його 

земельної ділянки, на вартість яких зменшено розмір пайової участі 

Сторони-2 в розвитку інфраструктури населених пунктів Громади, 

передаються у комунальну власність міської територіальної громади; 

- відшкодування вартості мереж та/або об’єкті, визначених у абз. 4 п. 2.1. 

цього Договору, має бути здійснено, а надмірно сплачені грошові кошти 

повернено у визначений законодавством строк на підставі відповідного 

рішення Корюківської міської ради після передачі Стороною-2 цих 

інженерних мереж та/або об’єктів у міську комунальну власність міської  

територіальної громади.   

2.2. Сторона-1  має право: 

- здійснювати контроль за виконанням умов цього договору Стороною-2; 

- вимагати від Сторони-2 добросовісного і повного виконання умов цього 

договору; 



- на власний розсуд розподіляти пайову участь Сторони-2 за напрямками 

використання. 

2.3. Сторона-2 зобов'язана: 

- сплатити пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади у повному обсязі визначеному у п. 1.1. цього Договору. 

- добросовісно виконувати умови Договору; 

- на вимогу Сторони-2 надати всі документи, що підтверджують використання  

пайової участі Сторони-1 у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Громади. 

2.4. Сторона-2 має право: 

- отримувати інформацію від Сторони-1 про цільове використання пайової 

участі Сторони-2 у розвитку інфраструктури населених пунктів Громади. 

ІІІ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

3.1. Сплата пайової участі у сумі, визначеній у п.1.1. договору відбувається 

одноразово повною сумою протягом 10 робочих днів з моменту підписання 

договору.  

3.2. Пайова участь поверненню Стороні-2 не підлягає. 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов договору відповідно 

до чинного законодавства. 

4.2. Сторона-2 в разі прострочення термінів оплати сплачує пеню в розмірі 0,01 

% від несплаченої (частки) суми пайової участі за кожен день прострочення. 

4.3. Спори, які виникають під час виконання умов договору вирішуються 

сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у судовому 

порядку. 

4.4. Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку і діє до 

повного виконання сторонами його умов. 

4.5. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. 

4.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу: по одному для кожної із сторін. 

4.7. Додаток  № 1 є невід’ємною частиною до даного Договору.  

 

 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

                    СТОРОНА-1                                                 СТОРОНА-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» _________201___рік                «_____» __________201____рік 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до Договору № ________ 

від  «____» __________ р. 
 

 

Розрахунок інвестиційного внеску 
 

 
(інвестор (юридична особа, фізична особа) 

 
(адреса об’єкту по якому проводиться розрахунок) 

 
(види робіт) 

Розрахунок розміру інвестиційного внеску розраховується за формулою: 

 

- базова формула розрахунку величини пайової участі на розвиток 

інфраструктури населених пунктів Громади (К): при будівництві нежитлових 

будівель та споруд: 

К = В х в% - І 

В – вартість будівництва; 

в% – граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної 

ділянки. 
 

  -  розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури населених 

пунктів Громади при будівництві житлових будинків, садових, дачних будинків 

загальною площею понад 300 квадратних метрів, господарських споруд, 

розташованих на відповідних земельних ділянках: 

 

К = В х в% - І 

В – вартість об’єкта; 



в% – граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної 

ділянки. 

 

 - для багатоквартирних житлових будинків:  

К = В х в% - І 

В – вартість об’єкта; 

в% - граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених 

пунктів Громади визначений відповідно до п. 2.2. цього Порядку; 

І – вартість будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельних 

ділянок. 
 

 

К = _____________________________________ = _______________ грн. 

________________________________________________________________ 
 

Розрахунок проведено відповідно до Положення затвердженого рішенням 

________ сесії Корюківської міської ради ___ скликання від 

________________№_____________. 
 

                    СТОРОНА-1                                                 СТОРОНА-2 

  

 

«____» ____________20___рік «___» _____________20____рік 



                                                                                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(тридцять п’ята сесія сьомого скликання) 

 

 

19 березня 2020 року                    м. Корюківка                                  № 40-35/VIІ 
 

Про питання оплати праці 

 

Зважаючи на набрання чинності Законом України Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки 

платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) які мали 

наслідком зниження податкової бази Корюківського міського бюджету, 

враховуючи обмежувальні заходи, запроваджені на території України та з 

метою забезпечення належного рівня захисту населення громади, керуючись 

ст.ст. 26, 54, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Тимчасово призупинити виплату надбавки за високі досягнення у 

праці міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського 

голови, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету в період з 01 

березня 2020 року по 30 квітня 2020 року включно. 

 

2. Рекомендувати міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу: 

2.1. Призупинити аналогічні виплати працівникам апарату 

Корюківської міської ради; 

2.2. Вивільнені кошти фонду оплати праці направити на фінансування 

КНП Корюківська ЦРЛ та/або фонду подолання наслідків надзвичайних 

ситуацій. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 
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