
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 03 листопада 2020 року 

м. Корюківка 
 

       1. Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року. 

       2. Про іншу субвенцію з районного бюджету. 

       3. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

       4. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв.  

       5. Про особливості навчально-виховного процесу на території  

Корюківської міської ради. 

       6. Про звільнення від сплати за відвідування дитячої ігрової кімнати 

«Весела булька». 

       7. Про оренду майна міської комунальної власності. 

       8. Про впорядкування адресного господарства. 

       9. Про надання матеріальної допомоги.                            

       10. Про знесення зелених насаджень. 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 листопада 2020 року               м. Корюківка                                            № 365 

 

Про виконання міського бюджету 

за 9 місяців 2020 року 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

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

Бюджетного кодексу України, 
 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року: 

 

- по доходах у сумі  138 427 7 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 134 074,7 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 4 353,0 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 126 052,9 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 107 498,7 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 18 554,2 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню у сумі 68,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 

в сумі 45,0 тис. грн. та  спеціального фонду в сумі 23,6 тис. грн.. 

  

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

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 листопада 2020 року               м. Корюківка                                            № 366 

 

Про іншу субвенцію 

з районного бюджету 

 

        Згідно спільного розпорядження голів Корюківської районної державної 

адміністрації та Корюківської районної ради від 22.10.2020 № 52 «Про 

виділення коштів з вільного залишку районного бюджету» міському бюджету 

виділена інша субвенція у сумі 150000,00 грн. (ККД 41053900). У зв’язку з 

цим, враховуючи додаткову угоду № 3 від 22.10.2020 до договору № 1 від 

19.12.2019 між  Корюківською районною та Корюківською міською радами,  

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти  іншої субвенції з  районного бюджету в сумі 

137000,00 грн. на утримання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, а саме: 134000,00 грн. – на виплату заробітної плати,                    

1000,00 грн. –  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 2000,00 грн. – на 

інші поточні видатки. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня – Центр надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради. 

 

2. Спрямувати кошти іншої субвенції з районного бюджету в сумі 

13000,00 грн. на КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої                         

освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» на придбання паливно-мастильних 

матеріалів та запчастин. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради.   

 

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

підготовці проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 



тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від               

17 грудня 2019 року № 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік». 

 

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 листопада 2020 року               м. Корюківка                                            № 367 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

У зв’язку із зростанням кількості випадків захворювання на COVID-19 

жителів Корюківської громади, враховуючи звернення КНП «Корюківська 

ЦРЛ» від 02.11.2020 № 03-05/1069 та лист КНП «Центр первинної медико - 

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» від 03.11.2020 

№ 03-05/440, керуючись п. 15 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VII «Про міський 

бюджет на 2020 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 

   

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 184000,00 грн., по КПКВКМБ 0117130 «Здійснення 

заходів із землеустрою» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

на  суму 66000,00 грн. та по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 

50000,00 грн.. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна  стаціонарна медична допомога» по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на суму 200000,00 грн. та по КПКВКМБ 0112111 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» на суму 100000,00 грн.  для   

придбання ліків, в тому числі тих, які не ввійшли до Національного переліку 

основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого 



постановою КМУ від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного 

регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. 

 

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

бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення тридцять 

першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019             

№ 1-31/VII «Про міський бюджет на 2020 рік». 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 листопада 2020 року               м. Корюківка                                            № 368       

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

                               виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку              

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. кожному: 

-   Діденко Марії Василівні - жительці с. Наумівка (ХХХХ р.н.);  

-   Верещако Марії Леонтіївні - жительці с. Домашлин (ХХХХ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів          

від 30.10.2020 № 122. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти                         

в сумі 1000 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для 

придбання квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) 

забезпечити перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

03 листопада 2020 року               м. Корюківка                                           № 369 
 

Про особливості 

навчально-виховного процесу  

на території  Корюківської міської ради 

 

        Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020                 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» та від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 20 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», законами України «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», ст. 32  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

                                     виконком міської ради вирішив:  
        
       1. Уповноважити керівників закладів освіти на підставі рішення комісії з 

ТЕБ та НС та у разі погіршення епідемічної ситуації у закладі:  

       1.1. Встановлювати (запроваджувати) для працівників іншу форму роботи 

відповідно до норм трудового законодавства. 

1.2. Змінювати форму навчального процесу на дистанційну. 
 

       2. Керівникам закладів освіти забезпечувати: 

       2.1. Проведення санітарно-протиепідемічних заходів у приміщеннях 

навчальних закладів. 

       2.2. Підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, 

дотримання необхідного температурного режиму в закладах. 
 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

   

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 листопада 2020 року               м. Корюківка                                            № 370 

 

Про звільнення від сплати за  

відвідування дитячої ігрової кімнати  

«Весела булька»  

 

 Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 02.11.2020 № 01-04/793, керуючись 

Положенням про Корюківський міський будинок культури Корюківської 

міської ради, ст.ст. 29, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Звільнити від сплати за відвідування дитячої ігрової кімнати «Весела 

булька» Корюківського міського будинку культури Корюківської міської ради 

батьків (або осіб, які їх замінюють) дітей наступних категорій: 

-      діти з інвалідністю; 

-      діти в день їхнього народження. 

 

    2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради 

(Наумчик І.В.) забезпечити контроль за виконанням даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

03 листопада 2020 року               м. Корюківка                                            № 371 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 30.10.2020              

№ 03-05/1062, КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР від 26.10.2020                

№ 3-03/2744, враховуючи рішення сорок першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 06.10.2020  № 6 - 41/VIІ «Про прийняття майна та 

юридичних осіб у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади», відповідно до Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 № 8-31/VII, керуючись ст. 29 Закону України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
 

                             виконком міської ради вирішив: 
 

1. Встановити з 27.10.2020 річну орендну плату за договором оренди від 

14.01.2016, укладеним між КНП «Корюківська ЦРЛ» та КНП «Чернігівська 

обласна лікарня» ЧОР, за оренду приміщення площею 292,8 кв.м. на третьому 

поверсі нежитлової будівлі – корпусу ЦРЛ, що знаходиться за адресою:                    

вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, для розміщення відділення амбулаторного 

гемодіалізу, в розмірі 1 гривня. 
 

2. КНП «Корюківська ЦРЛ» (Пивовар С.Г.) укласти додаткову угоду до 

договору оренди від 14.01.2016, укладеного з КНП «Чернігівська обласна 

лікарня» ЧОР. 
 

3. Внести на чергову сесію міської ради дане рішення для затвердження. 
 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання даного рішення. 

     

  Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 



                                                                         
                                                                 У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

03 листопада 2020 року               м. Корюківка                                            № 372 

 

Про впорядкування адресного господарства 

 

Розглянувши заяву Суржика О.В. та додані до неї документи щодо 

присвоєння нової адреси належному заявнику гаражу та земельній ділянці, на 

якій він розташований, відповідно до Порядку присвоєння та зміни поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 25.05.2017, керуючись ст.ст. 30, 37, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Присвоїти гаражу № 97, розташованому по  вул. Франка, м. Корюківка, 

що належить Суржику Олексію Васильовичу на підставі договору купівлі-

продажу гаража та земельної ділянки від 26.12.2001 за № 3900, адресу: гараж 

№ 97, вул. Кошового,  м. Корюківка, Чернігівська область. 

       1.1. Присвоїти земельній ділянці площею 0,0025 га під гаражем № 97 по  

вул. Франка, м. Корюківка, що належить Суржику Олексію Васильовичу на 

підставі зазначеного в п. 1 даного рішення договору купівлі-продажу, адресу: 

вул. Кошового,  м. Корюківка, Чернігівська область. 

Підстава: заява вх. № 260/04-05 від 03.11.2020. 

 

Міський голова                                                                  Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
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Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутата міської ради Олійник С.О., заяву 

Пономаря В.І. та додані документи, керуючись рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про 

затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати Аксаментову Геннадію Юрійовичу, зареєстрованому по                         

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

податків відсутній, матеріальну допомогу на лікування в сумі 5000 грн.. 

      Кошти перерахувати до ТВБВ № 10024/0159 філії ЧОУ АТ «Ощадбанк» на 

рахунок  № ХХХХ. 

      Підстава: звернення депутата міської ради Олійник С.О. вх. № 331/04-05 

від 02.11.2020. 
 

      2. Надати Пономарю Віталію Івановичу, зареєстрованому по                         

вул. ХХХХ, с. Олександрівка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ, матеріальну допомогу на лікування 

в сумі 1500 грн.. 

      Кошти перерахувати до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок                                

№ ХХХХ. 

      Підстава: заява вх. № 258/04-05 від 26.10.2020. 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 



                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
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Про знесення зелених насаджень  

 

         Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню, від 02.11.2020 №№ 27 - 41, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням 

земельних площ на території Корюківської міської ради, від 02.11.2020                      

№№ 27- 41.  

 

2. Надати дозвіл на знесення аварійних дерев, зазначених у актах 

обстеження: 

-       комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

-       комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради. 

 

        3. Комунальним підприємствам оприбуткувати дрова, отримані в 

результаті знесення зелених насаджень. 

 

        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М..  

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 
 


