
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  __ лютого 2021 року                      м. Корюківка                                             №  

 

Про виконання  

міського бюджету за 2020 рік 

 

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 2020 рік: 

 

- по доходах у сумі  195 669,0 тис. гривень, в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 186 518,7 тис. гривень та  спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 9 150,3 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 186 149,2 тис. гривень, у тому числі по видатках загального 

фонду міського бюджету у сумі 153 464,9 тис. гривень та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 32 684,4 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню  у сумі 86,0тис.грн., в  тому числі по загальному фонду в сумі 

45,0тис.грн., по спеціальному фонду в сумі 41,0тис.грн. 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 

 
 



Виконання міського бюджету за  2020 рік
тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на звітний 

період
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 121451,3 121451,3 123703,4 101,9

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 79350,0 79350,0 75736,5 95,4

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 79350,0 79350,0 75736,2 95,4

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0 0,3

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 3641,0 3641,0 6443,6 177,0

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 7870,3 7870,3 8273,1 105,1

18000000 Місцеві податки 30590,0 30590,0 33250,2 108,7

18010000 Податок на майно 17800,0 17800,0 20829,1 117,0

18030000 Туристичний збір 0,0 0,0 0,2

18050000 Єдиний податок  12790,0 12790,0 12420,9 97,1

20000000 Неподаткові надходження 1370,0 1370,0 1728,8 126,2

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 30,0 30,0 24,5 81,7

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань 0,0 0,0 0,2

21080000 Інші надходження  30,0 30,0 24,3 81,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

діяльності            1340,0 1340,0 1634,0 121,9

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870,0 870,0 1102,8 126,8

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 450,0 450,0 505,1 112,2

22090000 Державне мито  20,0 20,0 25,8 129,0

22130000 Орендна плата за водні обєкти 0,0 0,0 0,3

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,0 0,0 70,3

24060000 Інші надходження  0,0 0,0 70,3

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,0 0,0 2,0

31000000 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна 0,0 0,0 2

Разом власних доходів 122821,3 122821,3 125434,2 102,1

40000000 Офіційні трансферти 61127,3 61127,3 61084,5 99,9

41000000 Від органів державного управління 61127,3 61127,3 61084,5 99,9

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41932,0 41932,0 41932,0 100,0

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3114,3 3114,3 3114,3 100,0

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1500,0 1500,0 1500,0 100,0

41040200

Дотація  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я 2501,2 2501,2 2501,2 100,0

41050900

Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання 402,2 402,2 402,2 100,0

41051100

Субвенція  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду 1000,0 1000,0 1000,0 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 291,8 291,8 291,8 100,0

41051400

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` 815,8 815,8 815,8 100,0

41051500

Субвенція  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 

рахунок коштів медичної субвенції 152,1 152,1 152,1 100,0

41053000

Субвенція  на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів 1322,3 1322,3 1286,2 97,3

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2805,4 2805,4 2798,7 99,8

41054900

Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 

результатів" 4500,0 4500,0 4500,0 100,0

41055000

Субвенція  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я 790,2 790,2 790,2 100,0

Разом доходів по загальному  фонду 183948,6 183948,6 186518,7 101,4

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 300,0 300,0 245,8 81,9

19000000 Інші податки і збори 300,0 300,0 245,8 81,9

20000000 Неподаткові надходження 5250,0 5250,0 3453,6 65,8

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  (надходження коштів

від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського

виробництва)  0,0 0 334,2

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 44,3

Додаток 1 до рішення виконкому міської ради                                                                        

від "_____ " ____________2021 року                                                                   

"Про звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік"



25000000  Власні надходження бюджетних установ 5250,0 5250,0 3075,1 58,6

30000000 Доходи від операцій з капіталом  3341,7 3341,7 4524,4 135,4

50000000 Цільові фонди 25,0 25,0 75,0 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 8916,7 8916,7 8298,8 93,1

40000000 Офіційні трансферти 1082,0 1082,0 851,5 78,7

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 1082,0 1082,0 851,5 78,7

Разом доходів по спеціальному фонду 9998,7 9998,7 9150,3 91,5

ВСЬОГО ДОХОДІВ 193947,3 193947,3 195669,0 100,9



КПКВ Назва
Бюджет на 2020 року (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  призначень на 

звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 19138,2 16799,2 87,8

0191 Проведення місцевих рад 1322,3 1286,2 97,3

1000 Освіта 88936,3 81296,3 91,4

2000 Охорона здоров’я 11807,0 11637,3 98,6

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 11209,7 10256,2 91,5

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 683,2 638,8 93,5

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 91,0 83,6 91,9
3240 Інші заклади та заходи 10435,5 9533,8 91,4
4000 Культура і мистецтво 6882,6 6354,0 92,3

5000 Фізична культура і спорт 1757,7 1668,0 94,9

6000 Житлово - комунальне господарство 13267,6 12881,1 97,1

6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів ЖКГ 310,0 309,7 99,9

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють та /або надають житлово - комунальні послуги 7246,3 7230,8 99,8

6030 Організація благоустрою населених пунктів 5711,3 5340,6 93,5

7000 Економічна діяльність 5607,1 4171,5 74,4

7130 Здійснення заходів із землеустрою 29,0 28,5 98,1

7412 Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту 199 151,7 76,2

7461

Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури 5340,6 3959,0 74,1

7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 38,5 32,4 84,1

8000 Інша діяльність 199,6 118,8 59,5

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха 188,4 108,4 57,5

Разом  по загальному фонду 160128,3 146468,4 91,5

Міжбюджетні трансферти 7110,1 6996,4 98,4

9110 Реверсна дотація 6433,9 6433,9 100,0

9770 інші субвенції з місцевого бюджету 554,7 441,3 79,6

9800

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально - економічного розвитку регіона 121,5 121,2 99,8

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 167238,3 153464,9 91,8

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 45,0 45,0 100,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 40493,8 32684,4 80,7

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 3602,5 3059,2 84,9

Бюджет розвитку 34898,8 28280,264 81,0

7690 Інша економічна діяльність 561,8 393,650 70,1

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 1430,7 951,287 66,5

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 45,5 41,0 90,1

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 207732,2 186149,2 89,6

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 90,5 86,0 95,0

Секретар міської ради А.ПЛЮЩ



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 лютого 2021 року                     м. Корюківка                                            №  

 

Про внесення змін до рішень  

виконавчого комітету 

 

Враховуючи кадрові зміни, на підставі ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 22 грудня 2020 року № 444 «Про утворення комісії», а саме по тексту рішення 

посаду Галущенка Сергія Володимировича викласти в наступній редакції: 

«заступник начальника комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради». 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 



 

 Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету   

Корюківської міської ради  

від 05.09.2017 № 330 

 

 

Склад комісії з питань захисту прав дитини при  виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради  

 

Ахмедов Ратан Ратанович – міський голова, голова комісії; 

Плющ Анастасія Вікторівна  секретар міської ради, заступник голови 

комісії; 

Бабич Вікторія Сергіївна  головний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу, секретар комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Наумчик Ірина 

Володимирівна 

 начальник Відділу освіти, культури молоді 

та спорту Корюківської міської ради,  

Одерій Олена Арсентіївна   начальник служби у справах дітей 

Корюківської районної державної 

адміністрації, 

Васильченко Світлана 

Миколаївна 

 заступник директора - начальник відділу 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради 

 

Товстоног Любов Петрівна   медичний директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико - санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини»» 

Корюківської міської ради 

 



 

Порва Ярослава Вікторівна   інспектор ювенальної поліції 

Корюківського відділення поліції 

Менського відділу поліції ГУНП в 

Чернігівській області 

 

  



 

                                                                     Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету від «13» 

травня 2020 року № 153 

 
 

Склад 

постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади  

 
Голова комісії: 

Савченко Олександр 
Миколайович  

перший заступник міського голови 

Заступник голови комісії: 

Долбіна Людмила Михайлівна головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального 

майна 

Секретар комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна головний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу 

Члени комісії: 

Єрмоленко Яна Сергіївна Начальник відділу архітектури, 
містобудування та житлово-
комунального господарства 

Чалик Оксана Василівна провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради 

Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради  

Менська Тетяна Миколаївна спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату 

Староста старостинського округу (у разі виявлення майна на території  
населеного пункту відповідного 
старостинського округу)  
 

Кривда Тетяна Федорівна директор КП «РАМПА» 

Корюківської міської ради, член 

виконавчого комітету міської ради 

(за згодою) 

 



                                                                       
  УКРАЇНА 

                                                                                                                                                                

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

__ лютого 2020 року                    м.Корюківка                                          №_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіт про оцінку майна: легковий автомобіль Renault Duster, 

реєстраційний номер СВ0833ВХ, який знаходиться на балансі Корюківської 

міської ради, виконаний приватним підприємством «Десна – Експерт – М», та 

наданий орендарем, керуючись  статтею 29 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», 
 

                                        виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: легковий автомобіль Renault Duster, 

реєстраційний номер СВ0833ВХ, який знаходиться на балансі Корюківської 

міської ради, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 15.01.2021 

становить 395 726,97 грн. (триста дев’яносто п’ять тисяч сімсот двадцять шість 

гривень 97 копійок), без врахування ПДВ.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

   

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 

 

16 лютого 2021 року                     м. Корюківка                                        № ____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва 

 

Розглянувши  клопотання керівників підприємств та організацій, додані 

до них документи, відповідно до підпункту 9 пункту «а» частини 1 статті 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу 4 частини 1 

статті 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 29 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України №135 від 31.05.2017 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проектування об’єкта будівництва: 

 

1.1. «Будівництво твердопаливної котельні на території дільниці 

деревообробки АТ "Слов'янські шпалери - КФТП", яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради 

Корюківського району Чернігівської області (за межами населених 

пунктів)» АТ «Слов’янські шпалери - КФТП». 

 

1.2. «Нове будівництво конюшні №1 на території Корюківської міської 

ради (за межами населеного пункту) Корюківського району 

Чернігівської обл.» ТОВ ПГ «Бреч». 

 

 

1.3. «Нове будівництво конюшні №2 на території Корюківської міської 

ради (за межами населеного пункту) Корюківського району 

Чернігівської обл.» ТОВ ПГ «Бреч». 

 

2. Зобов’язати замовника: 

 



2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проектованого об’єкта.  

2.2. Отримати вихідні дані на проектування та замовити в 

організаціях, що мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, 

розроблення проекту для об’єкта будівництва та провести його експертизу 

згідно з законодавством України. 

2.3. Звернутися в Управління Державної архітектурно-будівельної 

інспекції в Чернігівській області для отримання дозвільних документів, які 

дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

 

3. Начальника Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головного 

архітектора Єрмоленко Я.С. забезпечити виконання даного рішення. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

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 

 

__лютого 2021 року                       м. Корюківка                                     №  

 

Про створення штабу 

 

Розглянувши лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 08.02.2021 року № 01-11/120, на виконання абзацу 15 статті 3 

Закону України «Про оборону України», підпункту 2 пункту 3 Указу Президента 

України від 12.06.2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 08.02.2021 року № 243 «Про проведення у 2020/2021 

н.р. Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл 

(«Джура»)», пункту 33 положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-

патріотичну гру «Сокіл («Джура»)», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2018 року № 845, керуючись ст. 32 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1. Створити штаб з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

2. Затвердити склад штабу з організації та проведення міського етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), 

що додається. 

 

3. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. забезпечити виконання даного рішення. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від ______2021 р. №___ 

 

Склад 

штабу з організації та проведення міського  етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

Савченко Олександр Миколайович Перший заступник Корюківського 

міського голови, голова штабу 

 

Наумчик Ірина Володимирівна Начальник відділу освіти 

райдержадміністрації, заступник 

голови штабу 

 

Власенко Олена Михайлівна Директор центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу  освіти , культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради , 

секретар штабу 

 

Члени штабу: 

 

Кириченко Алла Анатоліївна  Консультант центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

Горкава Ірина Володимирівна Консультант центру професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

 

Лашко Олександр Олександрович  Директор Корюківського  районного 

клубу товариства сприяння обороні 

України (за згодою) 

 

Науменко Володимир Борисович Військовий комісар Корюківського 

районного територіального Центру 

комплектування та соціальної 

підтримки , підпідполковник   (за 

згодою) 

 

Карасьов Юрій Валентинович Керівник громадської організації 

«Корюківська Сотня» (за згодою) 



 

Милейко Сергій Олександрович Голова громадської організації 

«Корюківська спілка воїнів – 

учасників АТО» 

 

Савченко Ірина Миколаївна Директор Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Тищенко Тетяна Іванівна Директор Корюківської  ДЮСШ 

 

Тихоновський Сергій Васильович 

 

 

 

Учитель фізичної культури та 

«Захисту Вітчизни» Корюківської 

ЗОШ І-ІІІ ст.№4 

Шемет Юрій Леонідович 

 

 

Учитель фізичної культури та 

«Захисту Вітчизни» Корюківської 

гімназії ,  керівник   методичного 

об»єднання  учителів фізичної 

культури та Захисту Вітчизни 

 

Мартиненко Сергій  Анатолійович 

 

 

Учитель фізичної культури 

Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Рябець Віктор Петрович Учитель  предмета «Захист Вітчизни» 

Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Ігнатцов Владислав Павлович Учитель фізичної культури  

Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

__лютого 2021 року                       м. Корюківка                                     №  

 

Про встановлення знижки  

з плати за харчування 

 

Розглянувши лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 04.02.2021 року № 01-11/411, відповідно до ст. 56 Закону 

України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VІІІ, постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладне питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1. Установити знижки з плати для батьків за перебування дітей у 

комунальних дошкільних навчальних закладах у таких розмірах:  

- сім’ям, які мають трьох і більше дітей, за харчування дітей у 

комунальних дошкільних навчальних закладах - на 50 відсотків.  

 

2. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради Наумчик І.В. забезпечити виконання даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

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 

 

___ лютого 2021 року                       м. Корюківка                                         № ___ 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши заяву Дуднік Н.П., керуючись ст. 39 Житлового кодексу 

Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постановою 

виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних депутатів і президії 

обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 «Про порядок обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень у Чернігівській області», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

 

- Дуднік Ніну Петрівну, ХХХХ р.н., внутрішньо переміщену особу, черга 

загальна, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: заява вх. № 31/04-05 від 25.01.2021.  

 

 2. Внести зміни до відповідних списків квартирного обліку осіб, які 

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

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 

 

__ лютого  2020 року                        м. Корюківка                                        № ___ 

 

Про перерахування залишків 

коштів міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись наказом  Міністерства фінансів України від 

17.12.2020 № 781 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого бюджету», розглянувши лист УДКСУ у 

Корюківському районі від 10.02.2021 №03-10/218 «Щодо перерахування коштів 

субвенції», відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1.Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що склався 

станом на 01.01.2021 року в сумі 5 273 720,83грн.на котловому рахунку за ККДБ 

41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету» перерахувати на котловий 

рахунок за ККДБ 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду».  

 

2. Залишок коштів субвенції з місцевого бюджету  на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що склався станом на 01.01.2021 року в сумі 

29212,44грн. на котловому рахунку за ККДБ 41051200 «Субвенція з місцевого 

бюджету  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

перерахувати на котловий рахунок за ККДБ 41051700 «Субвенція з місцевого 

бюджету  за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду». 

 

3. Фінансового відділу ( Барсук О.І.) забезпечити виконання даного 

рішення. 



 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 
 

 

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 

 

__ лютого  2021 року                  м. Корюківка                                             №  

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

 Заслухавши інформацію  начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п.15 рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня  2020 року «Про міський бюджет 

на 2021 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1. Зменшити призначення по спеціальному фонду  (бюджету розвитку) 

міського бюджету по КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та 

закладів» господарства» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» в сумі 5273720,00грн. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету 

розвитку)міського бюджету по 0611061»Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» в сумі 5273720,00грн. 

 

3. Начальнику фінансового відділу Барсук О.І. внести зміни до розпису 

міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення 

другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 

року №7-2/VIІI «Про міський бюджет на 2021 рік». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку 

 

 

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 

 

16 лютого 2021 року                          м. Корюківка                                         № ___ 

 

Про присвоєння адреси 

 

Розглянувши заяву гр. Логвиненка Д.М. та додані до неї документи, 

керуючись Тимчасовим порядком реалізації експериментального проєкту з 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, 

затверджений Постановю КМУ від 27.03.2019 року № 367, Порядком 

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням шостої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, ст.ст. 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти земельній ділянці для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

7422410100:01:003:1393) адресу:  

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, провулок 

Суворова, 1-А. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

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 

 

___ лютого  2021 року                 м. Корюківка                                         № ____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження договорів оренди 

майна міської комунальної власності 

без аукціону  

 

Розглянувши листи Управління Служби безпеки України в Чернігівській 

області №74/28/1216 від 11.12.2020, керуючись ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Продовжити договір оренди №2/19 транспортного засобу від 06 

березня 2019 року, укладеного з Управлінням Служби безпеки України в 

Чернігівській області, на оренду легковий автомобіль Renault Duster, державний 

реєстраційний номер СВ0833ВХ, терміном на 3 роки, а саме з 05.03.2021 року  

по 04.03.2024 року. 

 

2. Оприлюднити і електронні торговій системі (ЕТС) інформацію про 

продовження договору зазначеного в рішенні. 

 

3. Виконавчому апарату міської ради забезпечити виконання даного 

рішення. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

     

 

  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 

 

__лютого 2021 року                       м. Корюківка                                     №  

 

Про організацію забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами  

та відповідними харчовими продуктами  

для спеціального дієтичного споживання 

 

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 

2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», 

ропорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 25 вересня 2015 

року «Про організацію забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 

продуктами», враховуючи лист Управління охорони здоров’я Чернігвської 

обласної державної адміністрації від 04 січня 2021 року № 03-28/14 «Про 

забезпечення лікувальним харчуванням», керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1. Затвердити міський план заходів щодо забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання 

(далі – План), що додається.  
 

2.Начальнику фінансового відділу Барсук О.І забезпечити виділення коштів 

на фінансування даних заходів. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 
 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання лікарськими засобами та харчовими продуктами  

для спеціального дієтичного споживання 
 

1. Забезпечити безперебійне і безоплатне лікування громадян, які 
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, 
що закуповуються за рахунок коштів міського бюджетів, а також інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги за 
місцем проживання. 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 
сімейної медицини», виконком міської ради 
 

Постійно  
 

2. Створити при КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
«Корюківський центр сімейної медицини» комісію з організаційно-методичної 
та консультативної діяльності щодо забезпечення громадян, які страждають на 
рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими 
продуктами для спеціального дієтичного споживання, що закуповуються за 
рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених 
законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги.  
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини» 
 

В тижневий термін 
 

3. Створити реєстр пацієнтів, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, забезпечити їх ведення та постійне оновлення.  

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини» 
 

В тижневий термін 

 
 

4. Забезпечити підвищення кваліфікації лікарів загальної практики – 

сімейної медицини, терапевтів, педіатрів  з питань надання медичної допомоги 

хворим на рідкісні орфанні захворювання шляхом проведення науково-

практичних конференцій, семінарів, нарад та на курсах підвищення кваліфікації.   

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини» 
 

Постійно  
 

 

5. Під час формування міського бюджету передбачати видатки на 

фінансування заходів щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 



продуктами для спеціального дієтичного споживання з урахуванням фінансових 

можливостей бюджетів. 
 

 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини», фінансовий відділ міської ради 

 

Щорічно  

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

_____________ 2021 року                        м. Корюківка                                           №  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Про надання статусу службового  

житла та видачу ордеру 

 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про надання статусу 

службового житла житловому будинку з господарськими будівлями, керуючись 

Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування 

ними в Українській РСР, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 

04.02.1988 № 37, ст. ст. 15, 118 Житлового  кодексу Української РСР, ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Включити до числа службових житлових приміщень житловий будинок з 

господарськими будівлями №24-а по провулку 3-му Лесі Українки в місті 

Корюківка. 

 

2. Видати ордер на службовий житловий будинок з господарськими 

будівлями №24-а по провулку 3-му Лесі Українки в місті Корюківка (загальна 

площа – 106 кв.м., житлова площа – 52,1 кв.м.), лікарю-інтерну хірургу 

комунального неприбуткового підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської Максименку Михайлу Ігоровичу, ХХХХ р.н., з 

сім’єю: дружина – Максименко Наталія Володимирівна, ХХХХ р.н. та син – 

Максименко Дмитро Михайлович, ХХХХ р.н., склад  сім’ї – 3 особи. 
   

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                       Р. АХМЕДОВ 


