
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 13 листопада 2020 року 

м. Корюківка 

 

1.  Про розпорядників коштів міського бюджету. 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

3. Про міські Програми.  

4. Про запобігання поширенню COVID-19 на території громади. 

        5. Про особливості роботи Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради. 

6. Про погодження штатної чисельності працівників закладів освіти  

Корюківської міської ради на 2021 рік.  

7. Про затвердження  коефіцієнтів співвідношень та штатного розпису           

КП «Благоустрій».                                                                                                                                                                                                           

8. Про затвердження звітів про оцінку майна.   

9. Про затвердження Протоколу про результати електронного аукціону з                                                                                                                                       

оренди приміщення площею 38,0 кв.м. в нежитловій будівлі за адресою:                

вул. Шевченка, 66Г, с. Наумівка Корюківського району Чернігівської області.       

10. Про затвердження висновку експертизи за результатами обстеження. 

11. Про проведення переоцінки балансової вартості майна міської 

комунальної власності, яке орендується. 

12. Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації.   

13. Про продовження договору оренди майна міської комунальної 

власності за результатами проведення аукціону. 

14. Про продовження договорів оренди майна міської комунальної 

власності.     

15. Про порушення клопотання  щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту Невжинському Р.С..      

16. Про надання матеріальної допомоги. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2020 року                        м. Корюківка                                   № 375 
 

Про розпорядників коштів 

міського бюджету 

 

       У зв’язку з передачею у міську комунальну власність «Корюківського 

районного трудового архіву» та перейменуванням його на «Трудовий архів» 

Корюківської міської ради згідно рішення сорок першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання  від  06.10.2020 № 6-41/VII «Про прийняття 

майна та юридичних осіб у міську комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади», 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. Визначити головним розпорядником коштів на утримання установи 

«Трудовий архів» Корюківської міського ради – Корюківську міську раду 

(КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»). 

 

2. Визначити одержувачем бюджетних коштів – «Трудовий архів» 

Корюківської міської ради. 

   

 3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

міського бюджету. 

  

 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 

 

13 листопада  2020 року                  м. Корюківка                                       № 376 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

      

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VII                

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

самоврядування в Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 

   

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» на суму  95610,00 грн.;    

- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 12160,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 305377,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 22000,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у                   

сфері освіти» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 

10000,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 15000,00 грн. та по КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» на суму 16000,00 грн.; 



- по КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей» по КЕКВ 

2240 (Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 4000,00 грн., по КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» на суму 6000,00 грн. та по КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» на суму 14000,00 грн.. 

 

2. Зменшити призначення по спеціальному фонду  (бюджету розвитку) 

міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 

40000,00 грн.. 

 

3. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на суму 22537,00 грн. на утримання «Трудового архіву» 

Корюківської  міської ради; 

- по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога» КЕКВ 2610 «Субсидія та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на суму 200000,00 грн. для забезпечення 

проведення розрахунків за водопостачання та водовідведення з                                   

КП «Корюківкаводоканал»; 

- по КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування на цукровий 

та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму         

95000,00 грн.. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку): 

- по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

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

рад» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 40000,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» на суму 95610,00 грн. (КП «Корюківкаводоканал»); 

- по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»  на суму 22000,00 грн.; 

- по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 65000,00 грн.. 

  

5. 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». 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2020 року                   м. Корюківка                                      № 377 

 

Про міські Програми  

 

       Заслухавши інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Наумчик І.В. про міські Програми на 2021-2022 роки, керуючись ст. 27 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради Наумчик І.В. прийняти до відома. 

 

       2. Подати на затвердження Корюківської міської ради проєкти наступних 

програм: 

      Програми «Розвиток фізичної культури та спорту на 2021-2022 роки», 

      Програми оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на 2021-2022 

роки». 

      Міської цільової Програми національно-патріотичного виховання на 2021-

2022 роки. 

      Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність 

під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (операції 

об’єднаних сил), у закладах освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки. 

       Програми «Шкільне харчування» на 2021-2023 роки (у новій редакції). 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13 листопада 2020 року м. Корюківка                                         № 378  

Про запобігання поширенню  

COVID-19 на території громади 
 

Розглянувши протокол комісії Корюківської міської ради з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 12.11.2020 № 14, 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України 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» (зі змінами від 

11.11.2020), керуючись ст.ст. 11, 28, 30 Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», ст.ст. 32, 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

             виконком міської ради вирішив: 
 

        1. З метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, ввести обмежувальні 

заходи на території населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади до завершення дії карантину на території України, а саме заборонити: 

       1.1. Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно. 

       1.2. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні. 

       1.3. Проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у 

разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор 

забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як                    

1,5 метра), крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до 

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних 

клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів 



відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників. 

        1.4. Діяльність кінотеатрів з наповненістю кінозалів або залів понад           

50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі. 

        1.5. Діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість 

відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. метрів приміщення. 

        1.6. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських та 

приміських автобусних маршрутах, в кількості більшій, ніж кількість місць для 

сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, 

визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, пасажирами під час перевезення, у тому 

числі виготовлених самостійно. 

        1.7. Проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 

діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля. 

        1.8. Робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 

кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського 

харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос. 

         1.9.  Діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, 

в яких: 

- не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням 

дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

- не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту органів 

дихання (захисні маски або респіратори) та не здійснюється належний 

контроль за їх використанням; 

- не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни); 

       1.10. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 

установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю). 

       1.11. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 

більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

та спеціалізованої мистецької освіти. 

        1.12.  Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на          

20 кв. метрів приміщення. 

На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, 

де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від 

площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 

максимальної кількості відвідувачів. 



           2. Додатково до обмежень, передбачених пунктом 1 цього рішення, в 

період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади з       

14 листопада 2020 року до 30 листопада 2020 року забороняється: 

2.1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), 

крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос. 

2.2. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. 

2.3. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше               

60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними 

препаратами, кормами; 

торгівлі продуктами харчування на ринках (повсякденних, періодичних); 

торгівлі засобами гігієни та засобами індивідуального захисту; 

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 

діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 

харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 

засобів; 

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень. 

2.4. Діяльність закладів культури і проведення культурних масових 

заходів, крім роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 

аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови 

обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб 

та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), 

залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних 

масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів 

господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є 

масовим заходом. 

2.5. Приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. 
 

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

Корюківської міської ради від 27.03.2020 № 104 «Про запобігання поширенню 

COVID-19 на території громади». 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



                                                                         
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13 листопада 2020 року м. Корюківка № 379 

 

Про особливості роботи  

Центру надання соціальних послуг 

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», Законом України «Про соціальні 

послуги», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Уповноважити керівника Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради (надалі – Центр) на підставі рішення комісії з              

ТЕБ та НС визначати графік роботи Центру, порядок прийому та 

обслуговування відвідувачів з урахуванням тимчасової непрацездатності 

персоналу. 
 

2. Керівнику Центру забезпечувати: 

2.1. Здійснення необхідних профілактичних заходів для недопущення 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед працівників 

установи. 

2.2. Проведення санітарно-протиепідемічних заходів у приміщеннях 

Центру. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 листопада 2020 року м. Корюківка                                          № 380  

Про погодження штатної 

чисельності працівників закладів 

освіти  Корюківської міської ради 

на 2021 рік 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 12.11.2020 № 01-11/823, керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України 

«Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2010 № 1205 «Про затвердження штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і                 

науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 «Про затвердження                 

Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів», наказом 

Міністерства освіти і науки від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження Типових 

штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та з метою 

ефективного функціонування закладів освіти,  

 
     виконком міської ради вирішив: 

1. Погодити штатну чисельність працівників закладів освіти 

Корюківської міської ради на 2021 рік, а саме: 

- штатну чисельність працівників обслуговуючого персоналу закладів 

загальної середньої освіти Корюківської міської ради (додаток 1); 

- штатну чисельність працівників обслуговуючого персоналу закладів 

позашкільної освіти (додаток 2); 

- штатну чисельність працівників закладів дошкільної освіти (додаток 3). 

 

2. Внести дане рішення на чергову сесію Корюківської міської ради для 

затвердження. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 
 

 

Міський голова                                                                    Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2020 року                        м. Корюківка                                   № 381  

 

Про затвердження коефіцієнтів  

співвідношень та штатного 

розпису КП «Благоустрій» 

  

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 09.11.2020 № 196  щодо 

затвердження коефіцієнтів співвідношень розмірів мінімальних місячних 

посадових окладів працівників підприємства до мінімальної тарифної                

ставки робітника І розряду основного виробництва, штатного розкладу                    

КП «Благоустрій» у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб і збільшенням штатної чисельності працівників, керуючись  

ст.ст. 30, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити  з 01 грудня  2020 року коефіцієнти співвідношень розмірів 

мінімальних місячних посадових окладів працівників КП «Благоустрій» до 

мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва та 

штатний  розпис  комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради та, що додаються. 

 

             

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13 листопада 2020 року                    м. Корюківка                                       № 382 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіти про оцінку майна:  

нежитлових приміщень площею 30,22 кв.м. в одноповерховій 

адміністративній будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, 

м. Корюківка, Чернігівська область, виконаний приватним підприємством  

«Десна – Експерт – М», 

нежитлових приміщень площею 18,2 кв.м. в одноповерховій 

адміністративній будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, 

м. Корюківка, Чернігівська область, виконаний приватним підприємством   

«Десна – Експерт – М», наданий орендарем, 

нежитлових приміщень площею 22,3 кв.м. в одноповерховій 

адміністративній будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 22,                 

с. Домашлин, Корюківський район, Чернігівська область, виконаний 

приватним підприємством «Десна – Експерт – М», наданий орендарем, 

нежитлового приміщення площею 29,6 кв.м. на другому поверсі 

нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а, 

м. Корюківка,  виконаний приватним підприємством «Десна – Експерт – М», 

наданий орендарем, 

об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі, адмінбудівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Хмельницького Б., 45а, с. Тютюнниця, 

Корюківський район, Чернігівська область, виконаний приватним 

підприємством «Десна – Експерт – М» за договором № 296/20-М  від 

27.10.2020, 

керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 
 

                             виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 

30,22 кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівська область, ринкова 



вартість якого, згідно звіту, станом на 15.10.2020 становить 59 867,83 грн. 

(п’ятдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят сім гривень 83 копійки), без 

врахування ПДВ.  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею             

18,2 кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівська область, ринкова 

вартість якого, згідно звіту, станом на 16.10.2020 становить 36 055,39 грн. 

(тридцять шість тисяч п’ятдесят п’ять гривень 39 копійок), без врахування 

ПДВ. 

 

3. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею            

22,3 кв.м. в одноповерховій адміністративній будівлі, що знаходиться                     

за адресою: вул. Молодіжна, 22, с. Домашлин,  Корюківський район,                          

Чернігівська область, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 

01.10.2020 становить 16 591,21 грн. (шістнадцять тисяч  п’ятсот дев’яносто 

одна гривня 21 копійка), без врахування ПДВ.  

 

4. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею               

29,6 кв.м. на другому поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, Чернігівська область, ринкова вартість якого, 

згідно звіту, станом на 22.10.2020 становить 58 639,61 грн. (п’ятдесят вісім 

тисяч шістсот тридцять дев’ять гривень 61 копійка), без врахування ПДВ. 

  

5. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлової будівлі, адмінбудівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Хмельницького Б., 45а, с. Тютюнниця, 

Корюківський район,  Чернігівська область, ринкова вартість якого, згідно 

звіту, станом на 30.09.2020 становить 91 708,21 грн. (дев’яносто одна тисяча 

сімсот вісім гривень 21 копійка), без врахування ПДВ.    

 

 

Міський голова                                                                  Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

13 листопада 2020 року                   м. Корюківка                                        № 383 

 

Про затвердження Протоколу про 

результати електронного аукціону  

з оренди приміщення площею 38,0 кв.м. в 

нежитловій будівлі за адресою:  

вул. Шевченка, 66Г, с. Наумівка, 

Корюківського району, Чернігівської області 

 

Розглянувши Протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2020-10-16-000197-1, сформований 05.11.2020 та наданий товариством з 

обмеженою відповідальністю «Е-Тендер», відповідно до Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 № 8-40/VII «Про врегулювання 

орендних відносин щодо оренди майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади», керуючись  ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 
 

                            виконком міської ради вирішив: 
  

1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону №UA-PS-

2020-10-16-000197-1, сформований оператором електронного майданчика –  

товариством з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» 05.11.2020 о 20:03:02 з 

оренди приміщення площею 38,0 кв.м. в нежитловій будівлі за адресою: 

вул. Шевченка, 66Г, с. Наумівка,  Корюківський район, Чернігівська область з 

орендною платою за місяць – 300,00 грн. (триста гривень 00 копійок). 

 

2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Грибенчук Наталією 

Василівною, КНОКПП 3071501944, договір оренди приміщення площею            

38,0 кв.м. в нежитловій будівлі за адресою: вул. Шевченка, 66Г, с. Наумівка,  

Корюківський район, Чернігівська область терміном на 2 роки 6 місяців. 

 



3. Опублікувати в електронній торговій системі Протокол про результати 

електронного аукціону №UA-PS-2020-10-16-000197-1 відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

 

Міський голова                                                                 Р.АХМЕДОВ 



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

13 листопада 2020 року                    м. Корюківка                                      № 384 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Про затвердження висновку  

експертизи за результатами обстеження 

 

       Розглянувши висновок експертизи за результатами обстеження технічного 

стану меліоративних систем, що розміщені на території Савинківського 

старостинського округу Корюківського району Чернігівської області, 

виконаний ФОП Скепська Н.В., керуючись ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Затвердити висновок експертизи за результатами обстеження технічного 

стану меліоративних систем, що розміщені на території Савинківського 

старостинського округу Корюківського району Чернігівської області, 

виконаний фізичною особою – підприємцем Скепською Наталією 

Вікторівною. 

  
2. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради та її 

виконкому внести на розгляд міської ради питання про списання майна, 

зазначеного в п. 1 даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



                                                     
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада  2020 року                 м. Корюківка                                       № 385 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про проведення переоцінки  

балансової вартості майна  

міської комунальної власності,  

яке орендується 

 

З метою приведення вартості майна до реальної ринкової вартості, 

відповідно до законів України «Про оренду державного та комунального 

майна», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

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

 

                            виконком міської ради вирішив: 

 

1. Провести для цілей бухгалтерського обліку оцінку майна – паркану, 

лінії електрифікації та асфальтового покриття, що знаходяться за адресою:    

вул. Вокзальна, 5а, м. Корюківка, Чернігівська область. 

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) здійснити 

переоцінку/дооцінку балансової вартості зазначеного в рішенні майна на рівні 

ринкової вартості.  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2020 року                  м. Корюківка                                         № 386 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Про завершення приватизації об’єкта 

малої приватизації 

 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018  № 432 

(зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 09.10.2020 № 340 та № 342, протоколи про результати електронних 

аукціонів: № UA-PS-2020-09-18-000043-3 від 05.10.2020 та № UA-PS-2020-09-

19-000005-3 від 06.10.2020, сформовані оператором електронного майданчика 

ТОВ «Е-Тендер», договори купівлі-продажу від 04.11.2020, отримання 

10.11.2020 повної оплати за об’єкти приватизації, керуючись  ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                              виконком міської ради вирішив: 

 
 

1. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлової 

будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

місто Корюківка, вулиця Бульварна, будинок №13Б. 

 

2. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – громадського 

будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, 

розташованого за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, с. Бреч,  

вул. Лісового П., 50Б. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М.. 

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада  2020 року                 м. Корюківка                                       № 387 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження договору оренди 

майна міської комунальної власності 

за результатами проведення аукціону 

 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 02.11.2020 № 191,  

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

 

                          виконком міської ради вирішив: 
 

1. Погодити комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради проведення аукціону, за результатами якого може бути 

продовжено договір оренди від 29.02.2012, укладений з фізичною особою - 

підприємцем Мелешко Ксенією Василівною, про оренду приміщення 

загальною площею 30,22 кв.м. в нежитловій будівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівська область, або 

укладений з новим орендарем за умовами, що додаються. 

 

2. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) оприлюднити в електронній торговій 

системі (ЕТС) інформацію про проведення аукціону. 

 

     

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада  2020 року                 м. Корюківка                                        № 388 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження договорів оренди 

майна міської комунальної власності  

 

Розглянувши лист ФОП Мороз Н.І. від 16.09.2020, ФОП Андрущенко Н.І. 

від 22.10.2020, клопотання КП «Благоустрій» від 02.11.2020 № 192, 

враховуючи звіти про оцінку майна, надані орендарями, керуючись ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                           виконком міської ради вирішив: 
 

1. Продовжити дію договору оренди № 1 від 01.12.2018, укладеного з 

фізичною особою - підприємцем Мороз Ніною Іванівною, про оренду 

приміщення загальною площею 20,0 кв.м. в адміністративній будівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Молодіжна, 22, с. Домашлин, Корюківський 

район, Чернігівська область, терміном на 2 роки, а саме: з 01 грудня 2020 року 

по 30 листопада 2022 року, з розрахованою місячною орендною платою в 

розмірі 209,46 (двісті дев’ять гривень 46 копійок) з подальшим коригуванням 

цієї орендної плати на індекс інфляції, в тому числі за листопад 2020 року. 

 

2. Продовжити дію договору оренди № 3/2018 від 30.01.2018, укладеного  

з фізичною особою - підприємцем Андрущенко Наталією Іванівною, про 

оренду приміщення загальною площею 29,6 кв.м. в нежитловій будівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка, Чернігівська 

область, терміном на 2 роки 11 місяців, а саме: з 30 грудня 2020 року по             

29 листопада 2023 року, з розрахованою місячною орендною платою в розмірі 

488,66 (чотириста вісімдесят вісім гривень 66 копійок) з подальшим 

коригуванням цієї орендної плати на індекс інфляції, в тому числі за листопад 

2020 року. 

 

3. Погодити комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради продовження дії договору оренди № 2/19 від 05.12.2019, 

укладеного з фізичною особою - підприємцем Коваль Іриною Сергіївною, про 

оренду приміщення загальною площею 18,2 кв.м. в нежитловій будівлі, що 



знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівська 

область, терміном на 2 роки 11 місяців, а саме: з 05 грудня 2020  року по                          

04 листопада 2023 року, з розрахованою місячною орендною платою в розмірі 

546,24 (п’ятсот сорок шість гривень 24 копійки) з подальшим коригуванням 

цієї орендної плати на індекс інфляції, в тому числі за листопад 2020 року. 

 

4. Оприлюднити в електронні торговій системі (ЕТС) інформацію про 

продовження договорів, зазначених в рішенні, та договори оренди. 

 

5. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому, КП «Благоустрій 

(Селюк А.М.) 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 
 

13 листопада 2020 року                    м. Корюківка                                      № 389 
 

Про порушення клопотання  

щодо надання довгострокового  

пільгового кредиту Невжинському Р.С.  

 

       Розглянувши заяву жителя с. Забарівка Корюківського району 

Невжинськогого Р.С. про порушення клопотання Корюківською міською 

радою перед Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі, на  підставі  розпорядження  голови  

Чернігівської   облдержадміністрації від 29.08.2016 № 483 «Про затвердження 

Правил надання пільгових довгострокових кредитів за Програмою «Власний 

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

Україні», 
 

                            виконком міської ради вирішив: 
 

       Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду  підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання довгострокового 

пільгового кредиту в сумі 150 (сто п’ятдесят) тисяч гривень Невжинському 

Руслану Сергійовичу, що мешкає по вул. ХХХХ в с. Забарівка Корюківського 

району Чернігівської області, для придбання завершеного будівництвом 

індивідуального житла (текст клопотання додається). 

       Підстава: заява вх. № 261-05 від 06.11.2020. 
 

 

 

 Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 



Чернігівський обласний Фонд 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

        Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 13 листопада 2020 року № 389 просить надати довгостроковий                

пільговий кредит в сумі 150 (сто п’ятдесят) тисяч гривень Невжинському 

Руслану Сергійовичу, що мешкає по вул. ХХХХ в с. Забарівка Корюківського 

району Чернігівської області, для придбання завершеного будівництвом 

індивідуального житла. 

         

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

13.11.2020 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 листопада 2020 року                       м. Корюківка                                    № 390     

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши заяву Поташного М.М. та додані документи, керуючись 

рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

20.12.2018 «Про затвердження Положення про порядок та умови надання 

громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       Надати Поташному Максиму Миколайовичу, зареєстрованому по                         

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

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на лікування матері Поташної Світлани 

Яківни в сумі 1500 грн.. 

       Кошти перерахувати до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок                                

№ ХХХХ. 

       Підстава: заява вх. № 263/04-05 від 11.11.2020. 
 

       

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 
 


