УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 1-2/VIІІ

«Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2020 року»
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 03 листопада 2020 року № 365 «Про виконання міського бюджету за 9
місяців 2020 року», рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку,
керуючись пунктом 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада ви рішила:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року
згідно додатку:
- 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 в сумі 68,6 тис. гривень, в тому числі по загальному
фонду в сумі 45,0тис. гривень та спеціального фонду в сумі 23,6 тис. гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня_2020 року
"Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців
2020 року" № 1-2/VIII

Виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року
тис. грн

Код

Назва

План на рік з
урахув. змін

План на звітний
період

% до
призначень
звітного періоду

Виконано

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
11000000 ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток підприємств

121451,3

89655,3

85686,9

95,6

79350,0

58595,0

51759,1

79350,0

58595,0

51758,8

88,3
88,3

0,0

0

0,3

3641,0
7870,3

2535,0
5990,3

4376,4
5955,3

18030000 Туристичний збір

30590,0
17800,0
0,0

22535,0
13400,0
0,0

23596,1
14863,9
0,2

18050000 Єдиний податок

12790,0

9135,0

8732

95,6

20000000 Неподаткові надходження

1370,0

1003,0

1283,6

30,0

17,5

19,2

128,0
109,7

0,0
30,0

0,0
17,5

0,2
19

108,6

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
21010300 об`єднань
21080000 Інші надходження

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
22000000 діяльності

172,6
99,4
104,7
110,9

1340,0

985,5

1223,1

124,1

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

870,0

644,0

857,6

133,2

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
22080000 комплексом та іншим державним майном

450,0

327,0

347,1

106,1
124,8

22090000 Державне мито

20,0

14,5

18,1

22130000 Орендна плата за водні обєкти

0,0

0,0

0,3

24000000 Iншi неподаткові надходження

0,0

0,0

41,3

24060000 Інші надходження

0,0

0,0

41,3

30000000 Доходи від операцій з капіталом

0,0

0,0

2,0

31000000 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна

Разом власних доходів
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

0,0

0,0

2

122821,3
62485,8

90658,3
47363,5

86972,5
47102,2

62485,8

47363,5

47102,2

95,9
99,4
99,4

45222,0

32787,3

32787,3

100,0

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

3114,3

3114,3

3114,3

100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
41034500 щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1500,0

794,1

794,1

100,0

Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
41040200 утримання закладів освіти та охорони здоров`я

2501,2

2205,4

2205,4

100,0

402,2

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

100,0

291,8

234,4

234,4

100,0

549,9

477,1

477,1

100,0

Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
41050900 приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
41051100 початок бюджетного періоду
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
41051200 потребами
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
41051400 освіти `Нова українська школа`
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за
41051500 рахунок коштів медичної субвенції

152,1

152,1

152,1

100,0

Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
41053000 селищних, міських голів

1246,7

211,4

211,4

100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

1450,0

1331,8

1070,5

80,4

4500,0

4500,0

4500,0

100,0

Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих
41054900 результатів"
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
41055000 охорони здоров`я

Разом доходів по загальному фонду

555,6

555,6

555,6

100,0

185307,1

138021,8

134074,7

97,1

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження
19000000 Інші податки і збори
20000000 Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності (надходження коштів
від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
21000000 виробництва)
24000000 Інші неподаткові надходження
25000000 Власні надходження бюджетних установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом
50000000 Цільові фонди

Разом власних доходів по спеціальному фонду
40000000 Офіційні трансферти

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

Разом доходів по спеціальному фонду

ВСЬОГО ДОХОДІВ
Секретар міської ради

300,0

229,8

188,7

82,1

300,0

229,8

188,7

82,1

5250,0

3937,5

2376,0

60,3

0,0

0

334,2

0,0

0

42,6

5250,0
2141,7
25,0

3937,5
2141,7
18,0

1999,2
1004,4
44,8

50,8
46,9
В/100

7716,7
1082,0

6327,0
739,1

3613,9
739,1

57,1
100,0
100,0

1082,0

739,1

739,1

8798,7

7066,1

4353,0

61,6

194105,8

145087,9

138427,7

95,4

А. ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
"Про звіт про виконання міського бюджету
за 9 місяців 2020 року"
№ 1-2/VIII

Назва

КПКВ

Бюджет на 2020 рік
(із внесеними
змінами)

Бюджет на 9
місяців 2020 року
(із внесеними
змінами)

Виконано

% до
призначень на
звітний період

% до річних
призначень

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100

Державне управління

1000

Освіта

2000

Охорона здоров’я

3000

Соціальний захист і соціальне забезпечення

3130

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

20362,4
95351,6
10215,4
10918,0
732,8

15732,1
72942,5
10146,9
8855,7
559,2

12055,2
54480,0
9673,4
7296,2
413,7

76,6
74,7
95,3
82,4
74,0

59,2
57,1
94,7
66,8
56,4

294,0
111,0
9780,2
7109,2
1721,0

294,0
71,5
7931,0
5708,5
1432,2

270,0
39,9
6572,6
3872,8
1096,8

91,8
55,8
82,9
67,8
76,6

91,8
36,0
67,2
54,5
63,7

14265,0

12609,4

9833,7

78,0

68,9

492,0

492,0

309,7

63,0

63,0

7386,5

6149,9

5132,5

83,5

69,5

6386,5
7903,52
200

5967,5
7414,12
200

4391,5
3793,5
18,4

73,6
51,2
9,2

68,8
48,0
9,2

199

115

84,8

73,7

42,6

7375

6975

3663,5

52,5

49,7

129,5

124,1

26,8

21,6

20,7

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3190
3240
4000
5000

Соціальний захист ветеранів війни і праці
Інші заклади та заходи
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт

6000

Житлово - комунальне господарство

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об’єднань та інших
підприємств, установ, організацій житлово комунального господарства

6030

Організація благоустрою населених пунктів

7000

Економічна діяльність

7130

7600

Здійснення заходів із землеустрою
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

8000

Інша діяльність

163,1

163,1

68,8

97,1

42,2

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

144,8

144,8

58,4

40,3

40,3

8130

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

18,3
168009,2
7088,6
6433,9
554,7

18,3
135004,5
5426,3
4825,8
500,5

10,4
102170,4
5328,2
4825,8
402,4

56,8
75,7
98,2
100,0
80,4

56,8
60,8
75,2
75,0
72,6

100,0

100,0

100

100,0

100,0

175097,8

140430,8

107498,7

76,5

61,4

45,0
34912,3

45,0

45,0
18554,2

100,0

53,1

100,0
53,1

5722,0
27197,8

1884,0
15456,6

32,9
56,8

32,9
56,8

561,8

374,7

66,7

66,7

7410
7460

Разом по загальному фонду
9110

Міжбюджетні трансферти
Реверсна дотація

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на
виконання програм соціально - економічного розвитк
регіонів
Всього видатків загальному фонду (з урахуванням
трансфертів)
КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних
установ
Бюджет розвитку

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених ВР АРК, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених ВР АРК, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Секретар міської ради

1430,7

210010,0
45,5

140430,8
33,5

838,9

58,6

58,6

126052,9
23,6

89,8

60,0

70,4

51,9

А. ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 2-2/VIІІ

Про внесення змін до рішення
тридцять першої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 17 грудня 2019 року
«Про міський бюджет на 2020 рік»
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 10 грудня
2020 року № 404, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку
міста, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.Внести зміни до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року «Про міський бюджет на 2020
рік, а саме:
- пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2020 рік :
- доходи міського бюджету у сумі 192 747 308 гривень, в тому числі доходи
загального
фонду міського бюджету 182 748 588 гривень та доходи
спеціального фонду міського бюджету 9 998 720 гривень згідно з додатком
1 цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 208 179 568 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 166 038 267,96 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 42 141 300,04 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
45 500 гривень;

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 90 500 гривень у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 45 000 гривень та
надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 45 500 гривень;
- профіцит за загальним фондом
міського
бюджету
25 674 080,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

у

сумі

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету
25 674 080,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

у

сумі

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі
10 000 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету, визначених цим пунктом»
«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 41 713 640 гривень згідно з додатком 7
до цього рішення.»;
- додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до
цього рішення є його невід’ємною частиною.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 7
до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року "Про внесення змін до
рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 17 грудня 2019 року "Про міський бюджет на 2020
рік" № 2-2/ VIIІ

РОЗПОДІЛ
витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних
у 2020 році
(грн.)
Код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
Код Програмної
місцевих бюджетів
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

1

2

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

3

0110180

0110180

0110180

0112010

0112111

0112144

0112152

4

Спеціальний фонд
Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента,
яким затверджено місцеву
регіональну прогаму

0180

0180

0180

0180

2010

2111

2144

2152

Усього

5

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

7
8122308

8
6646108

325000

325000

40713640

6
32591332

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

89000

89000

Рішення тринадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
05.03.2018

400000

400000

329000

4000

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

0110180

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або
напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 20192021 роки
"Управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020
роки"

Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади земельних
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2020 рік"

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у
Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.10.2020

22537

22537

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги
на території Корюківської територіальної громади на 20202022 роки

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

9288100

9288100

0726

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації
Первинна медична допомога населенню, що
матеріально - технічної бази закладів первинної медико надається центрами первинної медичної (медико- санітарної допомоги на території Корюківської територіальної
санітарної) допомоги
громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

1197000

1197000

0763

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на
Централізовані заходи з лікування на цукровий цукровий діабет жителів Корюківської міської
та нецукровий діабет
територіальної громади на 2020 рік"

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

1300900

1300900

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги
на території Корюківської територіальної громади на 20202022 роки

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

21000

21000

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

732800

683158

49642

49642

20000

20000

0111

0111

0111

0111

0763

Інша діяльність у сфері державного управління

0113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

0113192

3192

1030

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

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

Рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
21.12.2017

111000

91000

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

«Соціальний захист окремих категорій населення на 2019-2021
роки», "Програма захисту дітей та розвитку сімейних форм
виховання у Корюківській міській територіальній громаді на
2020-2022 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

255000

255000

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

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

Рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
21.12.2017

10000

10000

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

120000

120000

Забезпечення діяльності водопровідно каналізаційного господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій
населених пунктів Корюківської міської ради» на 20192021роки", "Програма раціонального використання та охорони
водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

190000

190000

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

7246254

7246254

Організація благоустрою населених пунктів

"Організація та проведення громадських робіт для населення
Корюківської міської ради у 2018-2020 роках"

Рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
21.12.2017

50000

50000

Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій
населених пунктів Корюківської міської ради» на 20192021роки", "Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2020
рік", "Поводження з твердими побутовими відходами в
Корюківській територіальній громаді на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018, тридцять першої
сесії Корюківської міської ради
від 17.12.2019

4919900

4495500

Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 20192021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

100000

100000

Організація благоустрою населених пунктів

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

1065840

1065840

Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

29000

29000

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій
населених пунктів Корюківської міської ради» на 20192021роки", "Програма раціонального використання та охорони
водних ресурсів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

0443

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

199000

199000

0456

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

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

5340623

5340623

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

59000

9000

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

0113242

0113242

0116011

0116013

0116020

0116030

0116030

0116030

0116030

0117130

0117310

0117350

0117412

0117461

3242

3242

6011

6013

6020

6030

6030

6030

6030

7130

7310

7350

7412

7461

1090

1090

6020

0620

0620

0620

0620

0620

0620

0421

424400

424400

5053320

5053320

5053320

410000

410000

410000

50000

50000

0117650

7650

0490

0117660

7660

0490

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або
прав на них комунальної власності для
продажу на земельних торгах та проведення
таких торгів

10000

10000

10000

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

115290

115290

115290

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2020

92846

92846

92846

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2020

95610

95610

95610

0117670

0117670

0117670

7670

7670

7670

0490

0490

0117680

0117693

0118110

7680

7693

8110

0490

Членські внески до асоціації органів місцевого
"Членські внески" на 2020 рік
самоврядування

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

0320

Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних Програма "Цивільного захисту населення Корюківської
ситуацій та наслідків стихійного лиха
громади на 2018 - 2020 роки"

0118340

8340

0540

0118831

8831

1060

0119800

9800

0180

0119800

9800

0180

Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів

Надання кредиту

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів
Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

РАЗОМ

Секретар міської ради

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

7520

7520

Рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
21.12.2017

22000

22000

Рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
21.12.2017

188400

188400

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

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

1430700

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва
"Власний дім"на 2016-2020 роки на території Корюківської
міської ради

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

90500

45000

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

Рішення тридцять третьої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.02.2020

61500

61500

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 20192021 роки"

Рішення двадцять другої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
28.02.2019

60000
40713640

60000
32591332

1430700

45500

8122308

А.ПЛЮЩ

6646108

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 3-2/VIІI

Про внесення змін до Програми
«Забезпечення препаратами інсуліну хворих
на цукровий діабет жителів
Корюківської міської територіальної
громади на 2020 рік»
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 21жовтня
2020 року № 355, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну
хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської територіальної
громади на 2020 рік», затвердженої рішенням тридцять першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 531/VIІ «Про затвердження міських Програм», а саме:
1.1. У пункті 7 паспорта Програми «Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн.» цифру «1321,3 тис. грн.»
замінити на «1555,9 тис. грн.».
1.2. Розділ 5 «Обсяги та джерела Фінансування Програми» викласти в
новій редакції:
«Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету
Корюківської ОТГ та інших джерел, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно з
урахуванням фінансових можливостей.

(тис.грн.)

Обсяг коштів, що
пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми

1

2

Обсяг ресурсів, всього,
у тому числі:
міський бюджет

2020 рік

1555,9
700,0

»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 4-2 /VІIІ

Про фінансування Студії з робототехніки на
базі Корюківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради
Чернігівської області
З метою залучення учнів закладів загальної середньої освіти
Корюківської міської ради до технічної творчості, задоволення їх
особистісних потреб, розвитку індивідуальних здібностей, розширення обсягу
знань, допрофесійної підготовки, змістовної та здорової організації вільного
часу, формування основних компетенцій, яких вимагає сучасне суспільство,
враховуючи рекомендації комісії міської ради з гуманітарних питань,
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регулярної політики,
депутатської етики та регламенту, відповідно до Закону України «Про повну
загальну середню освіту», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Забезпечити

фінансування Студії з робототехніки на базі
Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської
ради Чернігівської області за рахунок коштів місцевого бюджету.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сорокової сесії

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року № 440/VII «Про фінансування Студії з робототехніки на базі Корюківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корюківської міської ради
Чернігівської області у 2020-2021 навчальному році».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 5-2/VIII

Про внесення змін
до міських Програм
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 10 грудня
2020 року № 405, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. В Програмі «Членські внески на 2020-2022 роки», затвердженої
рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання
від 17 грудня 2019 року № 5-31/VIІ «Про затвердження міських Програм»
пункт 8 Паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього 25,6 тис.грн., в т.ч. 2020
рік – 7,6 тис.грн., 2021 рік – 9,0 тис.грн., 2022 рік – 9,0 тис. грн.» замінити на
«Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації
програми, всього 51,6 тис.грн., в т.ч. 2020 рік – 7,6 тис.грн., 2021 рік – 22,0
тис.грн., 2022 рік – 22,0 тис. грн.».
У розділі «Загальний обсяг фінансування Програми» цифру «25,6
тис.грн.» замінити на цифру «51,6 тис.грн.».
2. В Програмі розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 20202022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VIІ «Про затвердження
міських Програм» пункт 7 Паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для реалізації Програми за кошти міського бюджету,
усього: 2020 рік – 14 090 000,00 грн., 2021 рік – 12 630 000,00 грн., 2022 рік –
8 790 000,00 грн.» замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідний для реалізації Програми за кошти міського бюджету, усього: 2020

рік – 14 130 000,00 грн., 2021 рік – 12 630 000,00 грн., 2022 рік – 8 790 000,00
грн.».
У розділі 4 «Основні завдання Програми, обсяги та джерела
фінансування» слова та цифри таблиці викласти в такій редакції: по № з/п
5.КП «Убідське» «2020 рік -1690000,00» замінити на «2020 рік – 1730000,00»,
у пункті Разом «2020 рік – 14090000,00» замінити на «2020 рік – 14130000,00».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету соціально–економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м.Корюківка

№ 6-2/VIIІ

Про затвердження
міських Програм
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 13
листопада 2020 року № 377 «Про міські Програми», від 10 грудня 2020 року №
406 «Про Програми Корюківської міської ради на 2021-2023 роки», враховуючи
рекомендації постійних комісій міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, та з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити:
1.1. Прогруму «Розвиток фізичної культури та спорту на 2021-2022
роки», що додається;
1.2. Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей Корюківської
міської ради на 2021-2022 роки, що додається;
1.3. Міську цільову програму національно-патріотичного виховання на
2021-2022 роки, що додається;
1.4. Про Програму 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, що додається;
1.5. Програму «Шкільне харчування» на 2021–2023 роки», що
додається;
1.6. Програму «Фінансова підтримка громадських організацій, інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2021-2023 роки»,
що додається;

1.7. Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської
міської ради на 2021-2023 роки, що додається;
1.8. Програму охорони навколишнього природного середовища
Корюківської міської ради на 2021 – 2023 роки, що додається;
1.9. Програму організації та проведення громадських робіт для
населення Корюківської міської ради на 2021 – 2023 роки, що додається;
1.10. Програму «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий
діабет жителів Корюківської міської ради на 2021-2023 роки», що додається;
1.11. Програму підтримки індивідуального житлового будівництва
«Власний дім» на 2021-2023 роки на території Корюківської міської ради, що
додається;
1.12. Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки, що додається;
1.13. Програму компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку
притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м.
Корюківка на 2021 рік, що додається;
1.14. Міську програму «Шкільний автобус», що додається;
1.15. Програму придбання в міську комунальну власність Корюківської
міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна для
суспільних потреб на 2021 рік, що додається;
1.16. Програму забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади
товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки, що додається;
1.17. Програму розвитку цивільного захисту на території Корюківської
міської ради на 2021-2023 роки, що додається;
1.18. Програму «Управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021–2023 роки», що
додається;
1.19. Програму приватизації об’єктів міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, що додається;
1.20. Міську цільову програму «Громадське бюджетування (бюджет
участі) в Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», що
додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, та з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

МІСЬКА ПРОГРАМА
«РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
на 2021- 2022 роки»

м. Корюківка
2020

1. ПАСПОРТ
міської Програми
«Розвиток фізичної культури та спорту
на 2021- 2022 роки»
«Розвиток фізичної культури
спорту на 2021- 2022 роки»
Корюківська міська рада

та

1.

Назва Програми

2.

Ініціатор розроблення програми

3.

Дата, номер і назва документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.11.2020 «Про
стратегію розвитку фізичної
культури та спорту до 2028 року»,
закони України «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну
освіту», «Про фізичну культуру і
спорт»

4.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

5.

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації Програми

Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської ради,
Корюківська дитячо-юнацька
спортивна школа, заклади загальної
середньої освіти Корюківської
міської ради, фінансове управління
Корюківської міської ради
2021-2022 роки

8.
9.

Джерела фінансування Програми
Місцевий бюджет
Загальний орієнтований обсяг
фінансованих ресурсів, необхідних
для реалізації програми, усього:
1384,5 тис. грн.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

НА

РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКИХ

- недостатній рівень мотивації щодо ведення здорового способу життя і
подовження його тривалості;
- недостатнє залучення населення до занять спортом, одним із негативних
наслідків чого є погіршення стану здоров’я;
- невідповідність
матеріально-технічної
бази
для
забезпечення
фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам населення за місцем проживання,
роботи та в місцях масового відпочинку;
- недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням
закладів, що здійснюють розвиток фізичної культури і спорту в громаді;
- необхідність підвищення рівня розвитку галузі фізичної культури і
спорту;
- погіршення стану здоров'я населення у зв'язку з прогресуючими
хронічними хворобами, які є наслідком ведення пасивного, малорухливого
способу життя, наявність шкідливих звичок, що власне, призводить до
зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень,
зокрема, спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження,
та досягати високих спортивних результатів;
- збереження тенденції збільшення кількості осіб, які віднесені за станом
здоров'я до спеціальної медичної групи, що обумовлює відповідне зменшення
кількості залучених дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом, у
тому числі в дитячо-юнацьких спортивних школах.
3.МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є визначення провідної ролі фізичної культури і спорту
як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань,
формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного
гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної
досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму,
формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави
у світовому співтоваристві.
4.ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями Програми є:
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх
закладах освіти, за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку
громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед
інвалідів;
- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських
та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-

юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту
ветеранів;
- підвищення рівня кадрового, матеріально-технічного, фінансового,
науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення галузі;
- активізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
- участь у міжнародній діяльності.
5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть можливість:
- створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з
обмеженими фізичними можливостями;
- підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних,
профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до
власного здоров’я;
- підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп
населення щодо формування здорового способу життя і профілактики
негативних явищ серед дітей та молоді;
- забезпечити підвищення рівня професійних знань, фахового рівня та
вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення
контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та
якістю наданих медичних послуг.
- поліпшити результати виступів збірних команд громади в змаганнях
вищого рівня;
- підвищити ефективність використання наявних спортивних споруд та
спортивних майданчиків.
- створити умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед дітей та
молоді, спрямувавши його на патріотичне, духовне та фізичне вдосконалення
засобами фізичної культури і спорту;
- збільшити кількість дітей залучених до фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи.
6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального
обсягу асигнувань місцевих бюджетів, передбачених головним розпорядникам
коштів, які визначені виконавцями цих заходів, та інших джерел фінансування,
не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається щорічно,
виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.
Ресурсне забезпечення Програми відображене у Додатку 1 до Програми.
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми з місцевого бюджету, всього: 1384500 грн.

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у Додатку 2 до
Програми.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на Корюківську
міську раду.
Річний звіт про виконання Програми та ефективність використання
бюджетних коштів також надається до фінансового відділу Корюківської
міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 1
Ресурсне забезпечення міської Програми
«Розвитку фізичної культури та спорту на 2021- 2022 роки»
Роки (грн.)
Джерела фінансування

Місцеві бюджети : Відділ освіти, культури,
молоді та спорту
Корюківської міської ради
Корюківська ДЮСШ
Інші джерела
Усього :
Секретар міської ради

Обсяг
фінансування,
усього

2021
382500

2022
437000

819500

265000

300000

565000

737000

1384500

647500

А.ПЛЮЩ

Додаток 2
Основні заходи із забезпечення виконання міської Програми «Розвиток
фізичної культури та спорту
на 2021- 2022 роки»
Завдання і показники

Роки

2021
1. Сприяння створення умов для

підвищення
ефективності
фізичної підготовки у Збройних
Силах,
інших
військових
формуваннях,
утворених
відповідно до законів, та
правоохоронних органах
2. Популяризація здорового способу життя серед дітей та
учнівської молоді.

3. Створення належних умов для забезпечення фізичного
виховання і масового спорту
в дошкільних, загальноосвітніх
закладах освіти, у тому числі
відповідних умов для дітейінвалідів.
-

Найменування
заходу

Відпо
відал
ьні за
вико
нанн
я

Проведення
фізкультурноспортивних
заходів: «Ну-мо!»,
міської спартакіади
допризовної молоді
«Я-патріот!»
Проведення
інформаційнопросвітницьких
заходів, акцій до
дат, визначених
ВООЗ та МОЗ
України :
Всесвітнього дня
здоров’я, дня
боротьби з
тютюнопалінням,
наркоманією,
відмови від
паління.
1)
Забезпечення
діяльності дитячоюнацької
спортивної школи,
відкриття
нових
відділень з видів
спорту.
2)
Забезпечувати
функціонування
спортивних гуртків
у загальноосвітніх
навчальних
закладах.

ВОК
МтаС
Керів
ники
ЗЗСО

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

Строк
и
викона
ння

2022

12000

15000

-

-

-

Керів
ники
ЗЗСО

ВОК
МтаС
ДЮС
Ш

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

165000

180000

5000

6000

36000

40000

-

-

4000

5000

3)
Забезпечувати
участь вихованців
Корюківської
дитячо-юнацької
спортивної школи в
змаганнях
обласного
та
Всеукраїнського
рівнів.
4)
Забезпечувати
проведення
місцевого
етапу
змагань з футболу
на призи клубу
«Шкіряний м’яч»
та участь команд в
обласному етапі.
5)
Забезпечувати
проведення
відкритої першості
громади з мініфутболу,
баскетболу,
волейболу,
настільного тенісу,
легкої атлетики.
6) Залучати до
занять
фізичною
культурою
та
спортом
дітейсиріт,
дітейінвалідів, дітей з
малозабезпечених
і
багатодітних
сімей та учнів,
схильних
до
правопорушень.
7)
Забезпечувати
проведення
місцевого
етапу
Всеукраїнського
змагання
«Мама,
тато, я – спортивна
сім’я» та участь
представників ОТГ
в обласному етапі.

ВОК
МтаС
ДЮС
Ш

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

6000

7000

5000

6000

6000

7000

-

-

8)
Забезпечувати
проведення
місцевого
етапу
Всеукраїнських
спортивних
ігор
«Старти надій» та
участь в обласному
етапі.
9) Забезпечувати
проведення
місцевого етапу
Всеукраїнського
спортивномасового заходу
серед дітей та
юнацтва
«Олімпійське
лелеченя» та участь
в обласному етапі.
10) Забезпечувати
проведення
місцевого етапу
Всеукраїнського
фізкультурнопатріотичного
фестивалю
школярів України „
Козацький гарт» та
участь в обласному
етапі.
11) Забезпечувати
організацію
фізкультурнооздоровчої та
реабілітаційної
роботи серед
учнівської молоді,
яка за станом
здоров’я віднесена
до спеціально ї
медичної групи.

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

4. Методичне, матеріальнотехнічне, кадрове та фінансове
забезпечення розвитку
фізичної культури і спорту в
навчальних закладах .

100000

120000

3500

4000

6000

7000

5.
Залучення
до
занять фізичною
культурою
та
спортом усіх верств населення
за місцем проживання та у
місцях
масового відпочинку
громадян

-

-

-

1)Забезпечувати
систематичне
обстеження
спортивних залів та
майданчиків,
утримання їх в
робочому
стані,
поповнення
матеріальнотехнічної
бази
загальноосвітніх
навчальних
закладів, ДЮСШ
спортивним
інвентарем
та
обладнанням.
2)
Забезпечувати
оплату харчування
суддів та учнів під
час
проведення
змагань
міського
рівня.
3)
Забезпечувати
відзначення
кращих
працівників галузі
фізичної культури
та спорту.
1)
Забезпечувати
проведення
щорічного
оцінювання
фізичної
підготовленості
населення.
2)
Забезпечувати
контроль за станом
спортивних
майданчиків,
що
перебувають
в
підпорядкуванні
виконкомів
місцевих рад та у
власності
підприємств.

ВОК
МтаС
ДЮС
Ш

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

Постій
но

-

-

-

-

10000

13000

20000

25000

3)
Забезпечувати
проведення
місячника «Спорт
для всіх – спільна
турбота» з метою
проведення
ремонтних
робіт
існуючих
спортивних
та
дитячих
майданчиків
та
установки нових.
4)
Забезпечувати
висвітлення
проведення
спортивно-масових
заходів;
розміщувати
матеріали,
які
сприяють
формуванню
здорового способу
життя населення.
5)
Проведення
першостей громади
з лижних гонок
серед
дітей,
юніорів
та
дорослих.
6) Участь команди
Корюківської
громади
у
чемпіонаті області
та
України
з
лижних гонок.

ВОК
МтаС

Щорічн
о

ВОК
МтаС

Постій
но

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

6. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського,
параолімпійського
та
дефлімпійського руху

-

Забезпечення
якісного медичного
обслуговування та
медичного
супроводу
спортсменів,
вихованців
ДЮСШ,
постійного
медичного
контролю при
проведенні
спортивних заходів
місцевого,
обласного,
всеукраїнського і
міжнародного
рівнів з різних
видів спорту.

ВОК
Постій
МтаС но
Корю
ківськ
а
район
на
центр
альна
лікар
ня
ДЮС
Ш

7.
Розбудова
спортивної 60000
інфраструктури, у тому числі
будівництва та модернізації
спортивних споруд

70000

ВОК
МтаС

20212022
роки

8.
Сприяння
діяльності 3000
громадських
фізкультурноспортивних організацій

4000

Придбання
обладнання та
інвентарю,
спортивного одягу,
взуття і аксесуарів
загального і
спеціального
призначення для
оснащення
спортивних
закладів і
спортивних споруд
1.Забезпечувати
проведення
першості громади з
пляжного
волейболу
2.Забезпечувати
проведення Кубків
«Перемоги»,
«Золотої осені» та
відкритої першості
громади серед
ветеранів з
футболу.
3.Забезпечувати
проведення Кубків
з футболу та
Відкритої першості
області з футболу.

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

22000

27000

160000

170000

13000

16000

11000

15000

Секретар міської ради

4.Забезпечувати
проведення
відкритої першості
громади з силових
видів спорту :
народного жиму,
народного
двоборства,
армреслінгу,
гірьового спорту,
перетягування
канату.
5.Забезпечувати
проведення
легкоатлетичних
кросів та змагань з
нагоди всіх
державних свят.

ВОК
МтаС

20212022
роки

ВОК
МтаС

20212022
роки

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

МІСЬКА ПРОГРАМА
оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківської міської радищини
на 2021-2022 роки

м. Корюківка
2020

ЗМІСТ
1. Паспорт міської Програми
Корюківщини на 2021-2022 роки.

оздоровлення

та

відпочинку

дітей

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
3. Мета реалізації Програми.
4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання.
5. Завдання та заходи реалізації Програми.
6. Напрями діяльності та заходи Програми.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.
8. Додаток 1.
9. Додаток 2.

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.

Назва

Міська Програма
оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини
на 2021-2022 роки

2.

Підстава для
розроблення

3.

Ініціатор
розроблення
Програми

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», постанова Кабінету Міністрів України від
14.04.1997 № 323 «Про організаційне і фінансове
забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в
Україні»
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

4.

Розробник
Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

5.

Відповідальний
виконавець
Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

6.

Учасники
Програми
Термін
реалізації
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для
реалізації
Програми,
всього

7.
8.

у тому числі:
коштів міського
бюджету

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради , заклади освіти
2021 - 2022 роки

2909,1

2909,1

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Программа
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення
організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої
соціальної уваги та підтримки.
З 01 січня 2009 року набрав чинності Закон України «Про відпочинок та
оздоровлення дітей», яким визначено основні засади державної політики у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і
органів місцевого самоуправління, правові, фінансові та організаційні засади
утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права,
обов'язки та відповідальність усіх учасників процесу.
Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в закладах
оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому напрямку
необхідно забезпечити дитячі заклади
відпочинку сучасною методикою
проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення виховної,
культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час літніх
канікул. Потребують розвитку такі активні форми відпочинку та оздоровлення як
організація трудових загонів, туристичних походів, волонтерського руху.
Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі
(тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія), особливістю відпочинку та
оздоровлення дітей має стати формування навичок здорового способу життя.
2. Мета Програми
Метою Програми є :
створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку
дітей;
збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку
та оздоровлення ;
покращення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів відпочинку;
підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів відпочинку;
створення умов для збереження діючих дитячих закладів відпочинку.
3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання
Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей.
Програма передбачає протягом 2021-2022 років здійснити комплекс заходів
щодо створення умов для належної організації оздоровлення та відпочинку дітей
шляхом:
забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів відпочинку;

придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за
рахунок бюджетних коштів;
організації та проведення семінарів для директорів та вихователів дитячих
закладів відпочинку;
поширення інформації про можливості оздоровлення та відпочинку дітей у
реальному часі.
Програма є довгостроковою та розроблена на 2021-2022 роки.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету
Корюківської міської ради.
Обсяг коштів на оздоровлення визначається щорічно під час формування
відповідних бюджетів з урахуванням їх фінансових можливостей.
Ресурсне забезпечення Програми відображене у додатку 1 до Програми.
4. Завдання та заходи реалізації Програми
Протягом 2021-2022 років планується здійснити такі заходи:
забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету
Корюківської міської ради ;
проведення семінарів-навчань для директорів та вихователів
дитячих
закладів відпочинку;
проведення конкурсу на кращу організацію роботи в дитячих закладах
відпочинку;
розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно напрямів
діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
- постійне інформування населення про можливості оздоровлення дітей.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 2 до Програми.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на Відділ
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на міську раду та
постійну комісію з гуманітарних питань, сім’ї, молоді, зайнятості та соціального
захисту населення.
Річний звіт про виконання Програми та ефективність використання
бюджетних коштів надається до фінансового відділу Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 2
до міської Програми
оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на 2021-2022 роки

Джерела
фінансування
Всього, у т.ч.
Місцевий бюджет

Орієнтовний обсяг
фінансування за роками, тис.
грн
2021
2022
1380,1
1529,0
1380,1
1529,0

Секретар міської ради

Обсяг
фінансування,
усього
2909,1
2909,1
А.ПЛЮЩ

Додаток 2
до міської Програми
оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на 2021-2022 роки
Напрямки діяльності та основні заходи міської Програми оздоровлення та
відпочинку
дітей Корюківщини на 2021-2022 роки
№ Пріори
Перелік заходів
Строк
з/п тетні
Програми
викона
завдан
ння
заходу
ня
3
4
1
2
1.1
організація та
травень
проведення семінару для 2021-2022
директорів дитячих
закладів відпочинку

Виконавці

5
Відділ освіти,
культури, молоді
та спорту
Корюківської
міської ради

1.2

Джерела
фінансу
вання
(бюджет)
6
не
потребує
фінансува
ння

забезпечення діяльності
Відділ освіти,
міжвідомчої комісії з
2021-2022 культури, молоді
оздоровлення та
та спорту
відпочинку дітей та
Корюківської
учнівської молоді в літній
міської ради
2.1
висвітлення
на сайті
Відділ освіти
період
Відділу освіти,
2021-2022 культури, молоді
культури,молоді та
та спорту
спорту надходження
Корюківської
путівок для
міської ради,
оздоровлення дітей в
навчальні заклади
реальному
часі
2.2
висвітлення у засобах
Відділ освіти
масової інформації даних 2021-2022 культури, молоді
стосовно можливостей
та спорту
оздоровлення та
Корюківської
відпочинку дітей та ходу
міської ради,
проведення оздоровчої
навчальні заклади
кампанії
7. Забезпечення
оздоровчими
та відпочинковими Відділ освіти,
3.1
забезпечення
діяльності
послугами дітей, які потребують особливої
щорічно
таборів зуваги
денним
культури,молоді
соціальної
та підтримки
перебуванням
та спорту
Корюківської
міської ради
3.2
організація та
Відділ освіти,
червень- культури, молоді
проведення міського
серпень та спорту
конкурсу на кращу
2021-2022
організацію роботи в
Корюківської
закладах відпочинку
міської ради

не
потребує
фінансува
ння

4.1

не
потребує
фінансува
ння

проведення нарад з
питань підготовки та
проведення оздоровчої
кампанії

Відділ освіти,
лютийкультури, молоді
жовтень
та спорту
2021-2022 Корюківської
міської ради

Очікуваний результат

2021

2022

8

12

не
потребує
фінансува
ння

1,0

1,0

міський
бюджети

450,1

470,0

міський
бюджет

2,0

міський
бюджет

2,0

13
створення
належних умов
для освітньої,
культурновиховної,
фізкультурно оздоровчої
реалізація
роботи,
завдань,
організація на
спрямованих
якісного
організацію
медичного
оздоровлення
та
обслуговування
і
відпочинку
дітей
надання
харчування
електронної
доступної
інформації про
можливості
оздоровлення
дітей в
підвищення
реальному часі
престижу
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку,
надання
інформації про
можливості
забезпечення
оздоровлення
відпочинковими
дітей,
послугами
збільшеннядітей
громади
кількості
оздоровлених
дітей
підвищення
престижу
дитячих закладів
відпочинку
громади
оперативний
аналіз підготовки
та ходу
оздоровчої
кампанії,
виявлення та
усунення
недоліків

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

створення та поновлення
електронного
централізованого банку
даних для обліку дітей,
2021-2022
що потребують особливої
соціальної уваги та
забезпечення підбору
підтримки
дітей на оздоровлення
до Українського дитячого 2021-2022
центру «Молода
гвардія», Міжнародного
дитячого центру «Артек»
організація проведення в
дитячих закладах
відпочинку культурно масових, розважальних
заходів, туристичних та
екскурсійних поїздок для
ознайомлення з історико- 2021-2022
культурними об’єктами,
забезпечення
безпечного
відвідування музеїв,
перевезення
кінотеатру дітей до
місць оздоровлення та
відпочинку і у
зворотному напрямі
організація
оздоровлення та
2021-2022
відпочинку дітей, що
потребують особливої
соціальної уваги та
підтримки, за межами
громади
забезпечення
впровадження системи 2021-2022
національногопатріотичного виховання
та козацького вишколу в
дитячих закладах
відпочинку громади

Секретар міської ради

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

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

не
потребує
фінансува
ння
не
потребує
фінансува
ння

міський
бюджет

4,0

5,0

міський
бюджет

204,0

240,0

міський
бюджет

718,0

міський
бюджет

1,0

810,0

1,0

забезпечення
принципу
соціальної
рівності при
розподілі
путівок для
дітей,
що
забезпечення
потребують
оздоровчими
особливої
послугами
соціальної
дітей, що
уваги та
потребують
підтримки
особливої
формування
уваги
та
духовно
підтримки
розвинутої
особистості,
патріота своєї
держави,
пропагування
історичного
надбання
забезпечення
українського
безпечного
народу
перебування
дітей в дитячих
закладах
забезпечення
оздоровлення
оздоровчими та
відпочинку
відпочинковими
послугами дітей
громади

формування
духовно
розвинутої
особистості,
патріота своєї
держави

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання
на 2021-2022 роки

м. Корюківка
2020
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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.

Назва

2.

Підстава для
розроблення

3.

Ініціатор
розроблення
Програми
Розробник програми

4.
5.

6.

7.
8.

Відповідальний
виконавець
Програми
Учасники Програми

Міська цільова Програма національнопатріотичного на 2021-2022 роки (далі –Програма)
Укази Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580/2015 «Про Стратегію національно- патріотичн
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від
грудня 2016 року №534/2016 «Про пріоритетні зах
щодо сприяння зміцненню національної єдності
консолідації українського
суспільства, підтри
ініціатив громадськості у цій сфері»
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради

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

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради, районний військовий комісаріат, громадсь
організації, заклади позашкільної освіти, заклади освіти
міської ради
реалізації 2021-2022 роки

Термін
Програми
621,2
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього
у тому числі:
коштів
місцевого 621,2
бюджету

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Міська цільова Програма національно-патріотичного виховання на 20212022 роки (далі – Програма) базується на основі принципів національної
самобутності українського народу, його консолідації навколо спільного
майбутнього, захисту незалежності, територіальної цілісності України та
формування спільних ціннісних орієнтацій через дієву участь у процесі
розбудови Української держави. Програма ґрунтується на нормах та
положеннях Указів Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015
«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді», від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 01 грудня
2016 року №534/2016 «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню
національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки
ініціатив громадськості у цій сфері».
Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України
засвідчив, що національно-патріотичному вихованню, в тому числі дітей та
молоді, не приділялось достатньої уваги. Корюківщина має цілий ряд
особливостей історичного та географічного характеру, зокрема розташування у
прикордонній зоні з Російською Федерацією.
З основних проблем, на розв’язання яких спрямована Програма, визначено
наступні:
− відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної
політики у сфері національно-патріотичного виховання;
− брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національнопатріотичного виховання;
− недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства,
формування активної громадянської позиції та національно- патріотичної
свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;
− брак духовності і моральності у суспільстві;
− наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних
орієнтирах груп суспільства , окремих громадян;
− наявність у суспільній свідомості розбіжностей в уявленнях про історичне
минуле, зокрема про тоталітарну добу;
− незавершеність процесу формування національного мовно- культурного
простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;
− відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань
організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;
− перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною
свідомістю, продукування ціннісної дезорієнтації;
− недостатній рівень обміну досвідом, успішними практиками в сфері
національно-патріотичного виховання;
− відсутність дієвої системи підготовки кадрового потенціалу для організації та
здійснення заходів із національно-патріотичного виховання, зокрема в
молодіжному середовищі;

− слабкий методичний супровід питань національно-патріотичного виховання;
− низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку
інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.
Отже, наявність зазначених проблем зумовлює необхідність упровадження
та реалізації єдиної політики в сфері національно- патріотичного виховання.
Системні та узгоджені дії органу місцевого самоврядування і громадськості в
цьому напрямі сприятимуть єдності та консолідації українського суспільства.
Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в
установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її
виконання відбуватимуться зміни в законодавчих та нормативно- правових
актах України.
ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є створення та розвиток в Корюківській територіальній
громаді системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на
основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну
державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і
загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку та
зміцнення якостей патріота України як світоглядного чинника, спрямованого на
розвиток успішної країни.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Програма
передбачає
забезпечення
комплексної,
системної
і
цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, військового комісаріату , закладів освіти , інших соціальних
інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної
свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів,
цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової та
демократичної держави.
Загалом в основу системи національно-патріотичного виховання
покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника
розвитку суспільства, формування патріотизму, насамперед у дітей та молоді.
Основними складовими національно-патріотичного виховання учнівської
молоді, закладеними в Програмі, є:
− громадянсько-патріотичне,
− військово-патріотичне,
− духовно-моральне виховання.
Національно-патріотичне виховання охоплює насамперед такі сфери:
− освіта та наука;

− культура та мистецтво;
− профорієнтація на військові спеціальності;
− історія, вшанування пам’ятних дат та історичних постатей;
− краєзнавство;
− туризм;
− охорона довкілля;
− фізкультура, спорт, популяризація здорового способу життя;
− цивільний захист;
− оборона України.
Ефективна реалізація Програми потребує:
− здійснення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей
та молоді на всіх рівнях такої діяльності у тісній взаємодії з інститутами
громадянського
суспільства
на
принципах
взаємозацікавленого
співробітництва;
− підвищення рівня організації, покращення функціонування як окремих
елементів системи національно-патріотичного виховання, так і всієї системи в
цілому;
− створення ефективної системи підтримки громадських ініціатив у сфері
національно-патріотичного виховання, спрямованих на зміцнення національної
єдності та консолідації українського суспільства, зокрема забезпечення
фінансової підтримки в установленому порядку проектів (програм, заходів) з
національно-патріотичного виховання
, розроблених інститутами
громадянського суспільства;
− підтримки та розвитку об’єднань, центрів, клубів, діяльність яких пов’язана з
національно-патріотичним вихованням дітей та молоді.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського
бюджету. Обсяги коштів міського бюджету на фінансування Програми є
орієнтовними і будуть передбачатись в межах реального ресурсу бюджету.
Термін виконання Програми з 2021 до 2022 року. Обсяги і джерела
фінансування Програми наведені у Додатку 1 до Програми.
V. Напрями діяльності та заходи Програми
Пріоритетні напрями реалізації Програми:
Формування та впровадження методичних засад національнопатріотичного виховання :
- підвищення професійної кваліфікації та методичне забезпечення педагогів,
вихователів, психологів, соціальних та молодіжних працівників, активістів
громадянського суспільства з урахуванням завдань національно- патріотичного
виховання;
- видання та поширення методичних посібників, рекомендацій, тренінгових
програм у сфері національно-патріотичного виховання;

- вивчення, опрацювання та поширення кращого національного та
європейського досвіду організації національно-патріотичного виховання
і
громадянської освіти, адаптація і поширення успішних практик в громаді ;
- проведення конференцій, семінарів, «круглих столів», практикумів із питань
застосування інноваційних підходів та технологій, що сприяють формуванню
високої національно-патріотичної свідомості.
Активізація діяльності педагогічних, учнівських колективів закладів
освіти та громадських організацій у сфері національно-патріотичного
виховання:
- забезпечення скоординованої роботи у сфері національно- патріотичного
виховання закладів освіти, культури, спорту , соціальних закладів, військового
комісаріату , громадських організацій, організація та проведення системних
заходів, спрямованих на формування ціннісних орієнтирів та утвердження
національно- патріотичної, громадянської свідомості дітей та молоді;
- формування почуття в учнівської молоді поваги та гордості за свою країну,
за свій народ, його культурно-духовну спадщину та історію;
- організація та проведення заходів, присвячених визначним пам’ятним датам з
історії України, видатним особистостям українського державотворення,
державним символам України;
- проведення заходів з увічнення пам’яті борців за незалежність України у ХХ
столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної
цілісності України, в антитерористичній операції на сході України, Героїв
Небесної Сотні;
- проведення різноманітних та цікавих за формою заходів з вивчення,
популяризації та відтворення історичних подій з історії України, Чернігівської
області, рідного краю, свого роду;
- сприяння розвитку системи допризовної підготовки молоді та військово
патріотичного виховання на основі традицій національно- визвольних змагань
українців, захисту незалежності та територіальної цілісності України,
формування серед учнівської молоді готовності до захисту України, до
військової служби;
- сприяння розширенню сфери застосування української мови;
- розвиток краєзнавчого туризму, насамперед, дитячого та молодіжного;
- розвиток молодіжного таборування в сфері національно- патріотичного
виховання;
- проведення масових військово-спортивних заходів, змагань, турнірів тощо.
Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного
виховання учнівської молоді :
- широке висвітлення заходів національно-патріотичного спрямування,
- сприяння випуску тематичних рубрик в друкованих та електронних засобах
масової інформації національно- патріотичного спрямування, що
популяризують українську історію, мову та культуру, досвід роботи з
національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій.

VІ. Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності
Виконання Програми забезпечить:
- створення та розвиток ефективної системи національно- патріотичного
виховання;
- системні та узгоджені дії закладів освіти , інститутів громадянського
суспільства, спрямовані на впровадження національно-патріотичного
виховання дітей і молоді;
- формування та утвердження української громадянської ідентичності,
патріотизму, національно-патріотичної та громадянської свідомості учнівської
молоді;
- усвідомлення особистої відповідальності громадянами України, у тому числі
щодо військового обов'язку, посилення спроможності протистояти зовнішнім і
внутрішнім загрозам та викликам;
- відродження та формування спільної історичної пам’яті, утвердження
національної єдності, консолідацію суспільства.
VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням заходів Програми забезпечує Відділ
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 1
до міської цільової Програми
національно-патріотичного
виховання на 2021-2022 роки

Орієнтовне ресурсне забезпечення
міської цільової Програми національно-патріотичного виховання
на 2021-2022 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити до
виконання
Програми

Всього,
у т.ч.
Місцевий
бюджет

Етапи виконання програми

1

2

2021
302,2

2022
319,0

302,2

319,0

Усього витрат на
виконання
Програми

621,2
621,2

Розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу інфляції на споживчі ціни.

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 2
до міської цільової Програми
національно-патріотичного
виховання на 2021-2022 роки

Напрями діяльності та основні заходи
міської цільової Програми національно-патріотичного виховання на
2021-2022 роки
№
з/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

Перелік заходів
програми

2

Термін
викона
ння

3

Виконавці

Джерела
фінансуванн
я

4

Орієнтовані обсяги
фінансування (тис.
грн.), у тому числі по
роках
Загальн 2021
2022
ий обсяг

5

6

7

8

Видання методичних
посібників з питань
впровадження
програми
національнопатріотичного
виховання для
навчальних
закладів , закладів
культури та
громадських
об»єднань
Організація та
проведення заходів
(конференцій,
семінарів, тренінгів,
майстер-класів тощо)
із підвищення рівня
професійної
компетентності з
питань
національнопатріотичного
виховання
для педагогів

20212022
роки

Відділ освіти ,
культури, молоді та
спорту , громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

2,0

1,0

1,0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

-

-

-

Організація та
проведення
конференцій,
семінарів,
«круглих столів»,
практикумів тощо
із питань
застосування
інноваційних
технологій

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

-

-

-

національнопатріотичного
виховання
1.4.

Вивчення сучасних
виховних систем,
узагальнення та
поширення
найкращого
досвіду з
національнопатріотичного
виховання

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

Всього за напрямом 1:

міський
бюджет

2,0

1,0

1,0

міський
бюджет
міський
бюджет

4,0

2,0

2,0

6,0

3,0

3,0

2.1.

Проведення місцевих
освітньо-виховних,
інформаційнопросвітницьких,
культурологічних та
інших заходів з
національнопатріотичного
виховання,
насамперед, для дітей
та молоді, зокрема за
участю учасників
АТО, волонтерів,
громадських
організацій

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту , громадські
організації (за
згодою)

2.2.

Проведення
місцевих
культурномистецьких заходів
фольклорних свят,
конкурсів,
фестивалів
патріотичного
спрямування,
зокрема до
державних свят,
пам»ятних дат
Проведення в
закладах культури із
залученням дітей та
молоді заходів,
спрямованих на
популяризацію
національної
духовно-культурної
спадщини,
підвищення рівня
знань про видатних
особистостей
українського
державотворення
Проведення
місцевих

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту , громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

310,0

150,0

160,0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту , громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

135,0

65,0

70,0

20212022

Відділ освіти,
культури, молоді та

міський
бюджет

1,0

0,5

0,5

2.3.

2.4.

2.5

2.6.

тематичних
інформаційних,
навчальновиховних,
культурномистецьких,
інформаційнопросвітницьких та
інших заходів,
присвячених 100річчю Української
революції 1917-1921
років та
вшануванню пам’яті
її учасників
Організація та
проведення серед
учнівської молоді
заходів національнопатріотичного
спрямування
(творчих конкурсів,
акцій,
конкурсів творчих
робіт, диспутів,
дебатів, історичних
квестів тощо),
присвячених
визначним
пам’ятним датам з
історії України,
видатним
особистостям
українського
державотворення,
державним
символам України
Проведення
місцевих
інформаційних,
культурнопатріотичних
заходів,
присвячених
боротьбі за
незалежність та
територіальну
цілісність на сході
України,
військовослужбовця
м, які відстоюють
свободу країни в
зоні АТО, Героям
Небесної Сотні,
(зокрема, «Герої
Небесної Сотні»,
«Герої

роки

спорту , громадські
організації (за
згодою)

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту , громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

6,0

3,0

3.0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту , громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

8,5

4,0

4,5

2.7.

2.8.

2.9.

2.10

2.11

Дебальцевого»,
«Перший батальйон
Чернігівщини»,
річниця створення
41 БТРО тощо)
Проведення
навчально-польових
зборів
(у рамках програми
навчального
предмету
загальноосвітніх
навчальних
закладів «Захист
Вітчизни») та інших
організаційномасових заходів
військовопатріотичного
спрямування для
учнівської молоді,
зокрема на базі
військової частини
Активізація
профорієнтаційної
роботи
серед
старшокласників,
спрямованої на
популяризацію
військової служби
(проведення
конкурсів, вікторин,
змагань, тощо)
Посилення співпраці
з районним
військовим
комісаріатом щодо
підбору
педагогічних
кадрів для
викладання
предмета «Захист
Вітчизни»,
профорієнтаційної
роботи
Організація і
проведення І етапУ
та участь у ІІ етапі
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Сокіл» (Джура)
Організація та
проведення І етапу
та участь в ІІ етапі

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту , громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

8,0

4,0

4,0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту , громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

-

-

-

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту ,
районний військовий
комісаріат (за
згодою), громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

-

-

-

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту ,
районний військовий
комісаріат (за
згодою), громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

51,9

25,9

26,0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту ,

міський
бюджет

36,0

18,0

18,0

Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Джураприкордонник»,
участь у
Всеукраїнському
вишколі
Проведення
місцевого та участь
в обласному етапі
національнопатріотичного
заходу «Япатріот» для
допризовної молоді

районний військовий
комісаріат (за
згодою), громадські
організації (за
згодою)

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту ,
районний військовий
комісаріат (за
згодою), громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

7,8

3,8

4,0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту ,
громадські організації
(за згодою)

міський
бюджет

4,0

2,0

2,0

2.14 Проведення І етапу

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту

міський
бюджет

4,0

2,0

2,0

2.15

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту

міський
бюджет

4,0

2,0

2,0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту

міський
бюджет

-

-

-

2.12

2.13 Проведення місцевих
заходів та участь в
обласних заходах
(акцій, конкурсів,
тренінгів, ігор,
форумів,
безкоштовних курсів,
учнівських олімпіад
тощо), спрямованих на
підвищення рівня
знань та розширення
сфери застосування
української мови

2.16

та участь в ІІ етапі
Міжнародного
мовно-літературного
онкурсу учнівської
імені Тараса
Шевченка
Проведення
міського та участь в
обласному етапі
Міжнародного
конкурсу з
української
мови імені Петра
Яцика серед учнів
закладів освіти
Проведення в
закладах освіти
тижнів правової
освіти та
національнопатріотичного
виховання,
спрямованих на
розвиток у дітей та
молоді почуття
власної гідності,

усвідомлення своїх
прав і обов’язків в
суспільстві
2.17 Проведення заходів
(конкурсів,
.
конференцій,
історичних
реконструкцій,
квестів тощо),
спрямованих на
залучення
дітей та молоді до
відтворення
історичних подій,
пов’язаних з
історією боротьби за
незалежність
України
2.18 Проведення
міського та участь в
обласному
Чемпіонату з
інтелектуальних ігор
«Віват, інтелект!»
серед школярів
2.19 Оновлення
експозицій в
Корюківському
історичному музеї з
метою
представлення
інформації про
український
визвольний рух ХХ
століття, Героїв
Небесної Сотні,
АТО
Всього за напрямом 2 :

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

4,0

2,0

2,0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту

міський
бюджет

12,0

6,0

6,0

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

4,5

2,0

2,5

міський
602,7
293,2 309.5
бюджет
3. Співпраця відділу освіти, культури, молоді та спорту з громадськими об’єднаннями в
напрямі національно- патріотичного виховання
Відділ освіти,
3.1. Сприяння реалізації 2021міський
культури,
молоді
та
всеукраїнських,
2022
бюджет
спорту, громадські
обласних, місцевих
роки
організації (за
громадських
ініціатив,
спрямованих на
зміцнення
національної
єдності,
утвердження
патріотизму,
відновлення та
збереження
національної
пам’яті,

згодою)

популяризацію
духовно-культурної
спадщини
українського народу
3.2. Надання
організаційнометодичної
допомоги
громадським
об’єднанням
військовопатріотичного
спрямування у
проведенні
військовоісторичних
фестивалів,
військовопатріотичних
зборів, військовопатріотичних ігор та
військовоспортивних таборів
для молоді
Всього за напрямом 3

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

-

-

-

міський
бюджет

-

-

-

-

-

-

4.Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання
Відділ освіти,
4.1. Широке висвітлення
2021міський
культури,
молоді
та
заходів з
2022
бюджет
спорту, громадські
національнороки
організації (за
патріотичного
згодою)
виховання
через аудіовізуальні,
електронні,
друковані засоби
масової інформації,
соціальні мережі

4.2.

4.3.

Використання
можливостей
медіаосвіти
для підвищення рівня
медійної
грамотності,
патріотичної
свідомості,
критичного мислення
учнівської молоді.
Впровадження
медіаосвіти у роботу
закладів освіти
Сприяння проведенню
просвітницьких
акцій, фестивалів,
зустрічей, презентацій
тощо, з метою
популяризації
української

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

-

-

-

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

10,0

5.0

5,0

книги патріотичного
спрямування,
зокрема
Міжнародного
фестивалю
«Литаври»

4.4.

4.5.

Оновлення експозицій
та поповнення фондів
музею та музейних
кімнат , зокрема з
метою
представлення
інформації про героїв
боротьби Українського
народу за
незалежність та
територіальну
цілісність, зокрема,
про український
визвольний рух ХХ
століття, Героїв
Небесної Сотні, АТО,
залучення до
дослідницької роботи
дітей та молоді
Сприяння зйомці
патріотичних фільмів,
роликів (професійних
та аматорських),
організація та
проведення
патріотичних
кінопоказів,
кінофестивалів,
зокрема
Міжнародного
фестивалю
патріотичного кіно
«КіноДок»

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

4,5

2,0

2,5

20212022
роки

Відділ освіти,
культури, молоді та
спорту, громадські
організації (за
згодою)

міський
бюджет

-

-

-

міський
бюджет
міський
бюджет

14,5

7,0

7,5

621,2

302,2

319,0

Всього за напрямом 4:
Разом :

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються щороку під час формування або
уточнення бюджету на відповідний рік

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
«Шкільне харчування» на 2021 – 2023 роки»

м. Корюківка
2020 рік

ПРОГРАМА
«Шкільне харчування» на 2021 – 2023 роки
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми
Програма «Шкільне харчування» на 2021-2023 роки
Підстава до розробки
Закони України «Про освіту», «Про повну загальну
Програми
середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України»,
«Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо
переміщених осіб», «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням
дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер
під час захисту незалежності та суверенітету України»,
постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856
«Про організацію харчування окремих категорій учнів у
загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011
№ 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та
професійно – технічних навчальних закладах, операції з
надання яких звільняються від обкладення податком на
додану вартість», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження
норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,
від 18.01.2016 № 16 «Про внесення змін до Порядку
надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно - технічних закладах,
операції з надання яких звільняються від обкладення
податком на додану вартість», спільного наказу
Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і
науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про
затвердження порядку організації харчування дітей у
навчальних та оздоровчих закладах»
Ініціатор
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
розроблення
міської ради
Програми
Відповідальний
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
виконавець
міської ради
Програми
Головна мета
Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення
Програми
рівня організації харчування, забезпечення школярів

Термін реалізації
Програми:
Дія Програми

раціональним та якісним харчуванням, впровадження
нових технологій приготування їжі й форм обслуговування
учнів закладів загальної середньої освіти
2021 - 2023 роки

Дія Програми поширюється на територію населених
пунктів, які увійшли до складу Корюківської міської ради
Джерела
Міський бюджет
фінансування
Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством
України.
Обсяги фінансування Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у
встановленому чинним законодавством порядку.
Очікувані кінцеві
 створення єдиної системи харчування;
результати реалізації  створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я
Програми
школярів, їх гармонійному розвитку;
 охоплення гарячим харчуванням учнів, що харчуються
за батьківську плату;
 забезпечення безоплатним харчуванням учнів пільгових
категорій (відповідно до чинного законодавства);
 поліпшення якості харчування школярів;
 формування навичок правильного та здорового
харчування;
 впровадження нових технологій в організацію
харчування.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Питання організації харчування учнів є не менш важливим з поміж
освітянських питань, які щоденно доводиться вирішувати. Організоване шкільне
харчування регламентується санітарними правилами і нормами, і тому значною
мірою задовольняє принципам раціонального харчування. Організація
раціонального харчування школярів може дозволити досягти наступних
основних
цілей: зростання навчального потенціалу дітей та підлітків;
поліпшення стану здоров’я школярів.
Державою гарантується забезпечення харчування учнів, тому організація
харчування дітей у закладах освіти належить до пріоритетних завдань місцевої
влади.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими
нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень, організацію
безоплатного харчування учнів пільгових категорій.

Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації
харчування, яка дозволить удосконалити діючу систему харчування, зменшити
ціну на продукти харчування (за рахунок обсягів закупівель), і за рахунок цього
збільшити виконання натуральних норм, поліпшити контроль за якістю сировини
й готової продукції та забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних
коштів. Організація харчування учнів у закладах загальної середньої освіти
здійснюється за місцем навчання відповідно до законів «Про освіту», «Про
повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», «Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених
осіб», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти),
помер під час захисту незалежності та суверенітету України» та інших
нормативно - правових актів.
ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основна мета Програми – це створення умов для збереження здоров’я дітей,
підвищення рівня організації харчування, збільшення кількості учнів, охоплених
гарячим харчуванням, забезпечення школярів раціональним і якісним
харчуванням, удосконалення управління системою організації харчування,
оптимізації витрат на її функціонування.
Реалізація Програми дасть змогу:
 збільшити кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням;
 забезпечити гарячим харчуванням дітей пільгових категорій та дітей, які
харчуються за батьківську плату;
 сформувати навички правильного та здорового харчування;
 надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров`я дітей,
урізноманітнити раціон харчування;
 поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;
 змінити підходи до організації харчування через створення гнучкої
системи харчування;
 забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.
Доцільність створення даної Програми обумовлена:
 турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;
 необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного
харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;
 створенням єдиної системи організації харчування, яка забезпечить
раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

ІV. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ
Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти
Корюківської міської ради на 2021- 2023 роки передбачає забезпечення якісним
харчуванням дітей всіх закладів загальної середньої освіти Корюківської міської
ради, надання пільг при оплаті за харчування окремим категоріям дітей. Дана
програма необхідна для забезпечення
раціонального
та ефективного
використання бюджетних коштів.
Реалізація Програми дасть змогу:
- збільшити кількість учнів, які охоплені гарячим харчуванням;
- забезпечити якісним харчуванням учнів пільгових категорій;
- надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів,
урізноманітнити раціон харчування;
- поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;
- забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.
V. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету відповідно до
кошторису після затвердження його рішенням сесії міської ради в межах
бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Кошти міського бюджету використовуються для забезпечення організації
харчування у закладах загальної середньої освіти Корюківської міської ради, а
саме:
- безкоштовне одноразове харчування учнів пільгових категорій:
- дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів
1- 11 класів;
- учнів 1 - 11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних
класах, з числа учнів 1 - 11 класів.
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, з числа
учнів 1 - 11 класів;
- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту
незалежності та суверенітету України, з числа учнів 1 - 11 класів.
- утримання штатних одиниць (кухарів, підсобних робітників та
комірників) шкіл, для організації харчування учнів пільгових категорій та
учнів, що харчуються за батьківську плату;
- оплата послуг, пов’язаних з організацією харчування учнів пільгових
категорій та учнів, що харчуються за батьківську плату.

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

 створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх
гармонійному розвитку;
 забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;
 організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного
законодавства);
 збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
 формування навичок правильного та здорового харчування;
 створення централізованої системи харчування;
 змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої
системи харчування;
 використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.
VІІ. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ
Головним виконавцем Програми є Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради. Контроль за виконанням Програми здійснює
Корюківська міська рада.
VІІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
№
п/
п

Заходи

Джерела
фінансування

Виконавці

Термін
виконання

1. Організаційно - методичне забезпечення
1.1 Створення єдиної системи
організації харчування у
закладах загальної середньої
освіти

Не потребує

1.2 Оформлення інформаційних
куточків для учнів та батьків
щодо харчування дітей

Не потребує

1.3 Складання та оновлення бази
даних дітей, які потребують
харчування

Не потребує

2021-2023
Відділ освіти,
культури, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти
Відділ освіти,
2021-2023
культури, молоді
та спорту, заклади
загальної середньої
освіти
Заклади загальної 2021 - 2023
середньої освіти

1.4 Залучення медичних
працівників до
профорієнтаційної та санітарно
- просвітницької роботи із
школярами щодо правильного
харчування
1.5 Організація та проведення
нарад для працівників
харчоблоків

Не потребує

Заклади загальної
середньої освіти

2021 - 2023

Не потребує

Відділ освіти,
культури, молоді
та спорту

2021 – 2023

2. Організація харчування у закладах загальної
міської ради
Міський
2.1 Забезпечення безкоштовним
харчуванням:
бюджет
- дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, з числа учнів 1 - 11
класів;
- учнів 1 - 11 класів із сімей, які
отримують допомогу
відповідно до Закону України
«Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим
сім’ям»;
- дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються в
інклюзивних класах, з числа
учнів 1- 11 класів;
- дітей з числа внутрішньо
переміщених осіб чи дітей, які
мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних
дій і збройних конфліктів, з
числа учнів 1 - 11 класів;
- дітей, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти),
помер під час захисту
незалежності та суверенітету
України, з числа учнів
1- 11 класів.
Міський
2.2 Організація харчування учнів
1 - 11 класів за батьківську
бюджет

середньої освіти Корюківської
Відділ
освіти,
культури, молоді
та спорту, міська
рада

2021-2023

Відділ освіти,
культури, молоді

2021- 2023

плату

батьківська
плата

та спорту

Не потребує
Відділ
освіти, 2021- 2023
2.3 Дотримання санітарногігієнічних норм щодо
культури, молоді
організації харчування,
та спорту, заклади
оптимального режиму роботи
загальної середньої
їдалень
освіти
3. Підвищення якості харчування учнів
3.1 Розширення асортименту страв, Не потребує
буфетної продукції
3.2 Розробка перспективного меню Не потребує
з виконанням норм харчування
відповідно до чинного
законодавства.
3.3 Контроль за якістю та безпекою Не потребує
харчування, дотримання
термінів, умов зберігання та
реалізації продуктів
харчування.

Заклади загальної 2021- 2023
середньої освіти
Заклади загальної 2021- 2023
середньої освіти

Заклади загальної 2021- 2023
середньої освіти

Прогнозовані показники фінансування Програми
2021 рік
2022 рік
2023 рік
№
Розділ Програми
(тис.грн.)
(
тис.
грн)
(
тис.грн.)
п/п
1 Забезпечення безкоштовним харчуванням:
759,0
900,0
1000,0
- дітей - сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа учнів
1 - 11 класів;
- учнів 1 - 11 класів із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
- дітей з особливими освітніми потребами, які
навчаються в інклюзивних класах, з числа учнів
1 - 11 класів;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи
діти, які мають статус дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, з
числа учнів 1 - 11 класів;
- дітей, один із батьків яких загинув (пропав
безвісти), помер під час захисту незалежності та
суверенітету України, з числа учнів 1- 11 класів.

2

3

Додаткове введення у штатний розпис шкіл, які
організовують самостійне харчування учнів,
додаткових посад кухарів, підсобних робітників
та комірників за рішенням сесії міської ради
Оплата за спожиту електроенергію та
комунальні послуги (вода, водовідведення,
опалення)

Секретар міської ради

800,0

1000,0

1200,0

200,0

300,0

400,0

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
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

м. Корюківка
2020

Паспорт 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
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада
Розробник Програми
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Відповідальний виконавець
Відділ освіти, культури, молоді та
Програми
спорту Корюківської міської ради
Учасники Програми
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради,
заклади освіти Корюківської міської
ради, Корюківська міська рада, відділ
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Центру надання соціальних
послуг Корюківської міської ради
Термін реалізації Програми
2021-2023 р.р.
Перелік місцевих бюджетів, які Міський бюджет
беруть участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг фінансових
З урахуванням кількості дітей, яким
ресурсів, необхідних для
надається допомога, та діючих
реалізації Програми
нормативів харчування на 2021-2023
роки необхідно 284875 грн.
Примітка: обсяги фінансових
ресурсів можуть коригуватися

Програма
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
І. Загальні положення
Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність
під час безпосередньої участі в антитерористичній операції
(операції
Об’єднаних сил) на 2021- 2023 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до
Указу Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».
У зв’язку з поточною ситуацією в Україні (проведення антитерористичної
операції та операції Об’єднаних сил в східних її областях) зростає кількість
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, погіршується їх
матеріальне і морально-психологічне становище. У зв’язку з військовим
конфліктом громадяни зазнали не тільки людських втрат, а і значних
психологічних та суспільних деформацій. Програма – це комплекс заходів, що
здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної
підтримки місцевих мешканців – учасників АТО та ООС, членів їх сімей.
Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне,
психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього
комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Поточна
ситуація на сході Україні зумовлює значне збільшення кількості дітей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та
погіршення морально-психологічного стану.
У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання
створення умов для збереження здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і
виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров'я дітей є повноцінне і
раціональне харчування.
За даними моніторингу станом на 01 вересня 2020 року у закладах освіти
Корюківської міської ради навчається та виховується 14 дітей з сімей, батьки
яких загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі в
антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил). Виникає необхідність
надання додаткових пільг учням закладів загальної середньої освіти та
вихованцям закладів дошкільної освіти з числа дітей, батьки яких
загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі в
антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), зокрема, у частині
забезпечення харчуванням за кошти місцевих бюджетів, забезпечення потреб у
наданні соціальної, педагогічної, психологічної, інформаційної підтримки
зазначених категорій дітей.
Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність
внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції
(операції
Об’єднаних сил), які навчаються і виховуються в освітніх закладах міської ради

(далі — Програма) — це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою
соціальної, педагогічної, психологічної підтримки дітей, батьки яких загинули
або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі
в
антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), забезпечення
харчуванням даних категорій дітей за кошти місцевих бюджетів, сприяння
вирішенню їх соціально-психологічних проблем.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є соціальна, педагогічна, психологічна підтримка дітей,
батьки яких загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі
в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), які навчаються і
виховуються в закладах освіти Корюківської міської ради, забезпечення
безкоштовним гарячим харчуванням даної категорій дітей за кошти місцевих
бюджетів. Основними завданнями Програми є надання додаткової пільги та
психологічних послуг дітям, які навчаються і виховуються в освітніх закладах
міської ради (таблиця 1).
IІІ. Основні заходи з виконання Програми
№ з/п
Заходи
1. Взяття на облік дітей, які мають
право на безкоштовне харчування
відповідно до Програми.
2. Забезпечення одноразовим
харчуванням за кошти місцевих
бюджетів учнів закладів загальної
середньої освіти з числа дітей, батьки
яких загинули або отримали
інвалідність внаслідок безпосередньої
участі в антитерористичній операції
(операції Об’єднаних сил)
3. Забезпечення триразовим
харчуванням за кошти місцевих
бюджетів вихованців закладів
дошкільної освіти з числа дітей,
батьки яких загинули або отримали
інвалідність внаслідок безпосередньої
участі в антитерористичній операції
(операції Об’єднаних сил)
4. Надання необхідної психологічної
допомоги дітям закладів дошкільної
та загальної середньої освіти з числа
дітей, батьки яких загинули або
отримали інвалідність внаслідок

Відповідальний виконавець
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради, заклади загальної
середньої освіти, міська рада

Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради, заклади дошкільної освіти,
міська рада

Корюківський центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

5.

безпосередньої участі в
антитерористичній операції (операції
Об’єднаних сил)
Сприяння охопленню дітей учасників Відділ освіти, культури, молоді
АТО/ООС позакласною та
та спорту Корюківської міської
позашкільною роботою.
ради, заклади загальної
середньої та дошкільної освіти
ІV. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету. Забезпечення гарячим харчуванням здійснюється Відділом освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
Враховуючи те, що протягом року може змінюватися кількість дітей,
яким надається безкоштовне харчування, суми на харчування виділяються
згідно фактичної кількості осіб.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради за
підсумками року подає звіт про виконання Програми.
V. Очікувані результати
Виконання визначених Програмою заходів дозволить надати додаткову
пільгу, а саме забезпечити харчуванням за бюджетні кошти учнів закладів
загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти з
числа дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність внаслідок
безпосередньої участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил),
допоможе поліпшити морально-психологічний мікроклімат в їх сім`ях.
Розрахункова потреба в коштах на покриття видатків харчування дітей,
батьки яких загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої
участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), у закладах
освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 роки
Діти, які відвідують заклади дошкільної освіти:
Категорії дітей
Потреба в коштах (грн.)
2021 р
Діти, батьки яких
загинули або отримали
інвалідність внаслідок
безпосередньої участі в 12750
антитерористичній
операції (операції
Об’єднаних сил)

2022 р

19125

2023 р.

Всього

25500

57375

Всього:

12750

19125

25500

57375

Діти, які відвідують заклади загальної середньої освіти:
Категорії дітей
Діти, батьки яких
загинули або отримали
інвалідність внаслідок
безпосередньої участі в
антитерористичній
операції (операції
Об’єднаних сил)
Всього:

Потреба в коштах (грн.)
2023 р.

ВСЬОГО

2021 р.

2022 р.

65625

74375

87500

227500

65625

74375

87500

227500

Загальна потреба в коштах на забезпечення харчування дітей, батьки яких
загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої участі
в
антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил) складає 284875 грн.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
«Фінансова підтримка громадських організацій, інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на
на 2021-2023 роки»

м. Корюківка
2020 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Ініціатор розроблення
програми
Підстави для розробки
Програми

Корюківська міська рада

Термін реалізації програми
Загальний орієнтований
обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього

2021-2023 роки
2021 рік – 400,0тис.грн.
2022 рік – 450,0тис.грн.
2023 рік – 500,0тис.грн.

Закони України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991р.
№876-ХІІ, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 22.10.1993р. №3552-ХІІ,
«Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку
в Україні» від 16.12.1993р. №3721-ХІІ, «Про
статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28.02.1991р. №797-ХІІ, «Про
реабілітацію інвалідів в Україні», Статуту
Організації ветеранів України, Указу Президента
України «Про соціальний захист дітей війни»,
Бюджетний Кодекс України зі змінами,
Положення про Корюківську районну організацію
ветеранів
Розробник програми
Корюківська міська рада
Співрозробники програми Організація ветеранів Корюківської міської
територіальної громади, Корюківська районна
організація ветеранів, Корюківська районна
організація «Спілка Чорнобиль»; Корюківська
районна спілка ветеранів Афганістану; ГО
«Корюківська спілка воїнів-учасників АТО»
Відповідальний виконавець Виконком Корюківської міської ради
Учасники програми
Корюківська міська рада; Корюківська
районна організація ветеранів;
Корюківська районна організація «Спілка
Чорнобиль»; Корюківська районна спілка
ветеранів Афганістану; ГО «Корюківська спілка
воїнів-учасників АТО»

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Програма спрямована на фінансову підтримку громадських організацій ,
які об’єднують ветеранів війни і праці, інвалідів, воїнів-учасників АТО,
учасників та дітей війни, людей похилого віку, пенсіонерів, воїнівінтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС:
- Організація ветеранів Корюківської міської територіальної громади;
- Корюківська районна організації ветеранів;
- Корюківська районна спілка ветеранів Афганістану;
- Корюківська районна організація «Спілка Чорнобиль»;
- Громадська організація «Корюківська спілка воїнів-учасників АТО»;
- Корюківська районна організація
Український національний фонд
допомоги інвалідам Чорнобиля в м.Корюківка та іншим, які зареєстровані
згідно вимог чинного законодавства.
Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських
організацій в державі і роботі , вдосконаленням системи забезпечення та
механізму їх діяльності, підвищенні їх ролі та авторитету щодо участі у
громадському житті району.
Програма розрахована на шляхи розв’язання проблем в напрямку
всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів
ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби,
інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнівінтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС , в’язнів-жертв
нацизму, учасників бойових дій, воїнів – учасників антитерористичної операції,
на матеріальну підтримку населення , що опинилося в скрутних ситуаціях.
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Мета програми спрямована на розв’язання шляхом вирішення
найважливіших проблем розвитку та діяльності громадських організацій , на
захист прав і свобод, задоволення політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів їх членів.
Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом реалізації заходів до
Програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, ветеранів,
учасників війни та інших категорій населення» на 2021-2023 роки.
4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основні завдання даної програми:
- розв’язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до
потреб старшого покоління та підтримку ініціатив і діяльності громадських
організацій ветеранів війни та праці, учасників та дітей війни, ветеранів
військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого
віку, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та
інвалідів Чорнобиля, в’язнів-жертв нацизму, учасників бойових дій, воїнів –
учасників антитерористичної операції;

- сприяння роботі у розв’язанні проблем побутового характеру вищевказаної
категорії людей , забезпечення реалізації їх конституційних прав;
- створення банку даних пільгової категорії населення;
- матеріальна підтримка соціально-незахищених верст населення з метою
вирішення їх життєвих проблем;
- фінансова підтримка громадських організацій ветеранів;
- підвищення рівня соціального захисту ветеранів.
Основними принципами програми мають стати заходи щодо здійснення
на місцевому рівні соціальної підтримки ветеранів шляхом надання
передбачених законодавчою базою видів допомоги, поглиблення адресної та
забезпечення матеріальної підтримки ветеранів та іншої категорії населення,
що опинилося у скрутній ситуації.
5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених в
міському бюджеті на 2021-2023 роки та інших джерел, не заборонених
законодавством.
Витрачання коштів громадськими організаціями здійснюється :
- на підтримку (утримання) працівників ради районної організації ветеранів;
- на витрати пов’язані з відрядженням, оплатою за комунальні послуги,
спожиту електроенергію, послуги зв’язку ради районної організації ветеранів;
- підготовки та проведення заходів з відзначення державних свят та визначних
дат, а також участі в організації і здійсненні заходів запланованих міською
радо, виконкомом міської ради, державною адміністрацією та районною радою;
- здійснення доброчинних заходів (відвідування інвалідів та одиноких
престарілих громадян в лікарнях, немічних ветеранів вдома, в геріатричному
відділенні, будинку інвалідів , тощо );
- підписку періодичних видань , підготовку і видання буклетів тощо;
- надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним, хворим членам
громадських організацій та жителям району, що опинилися в скрутній життєвій
ситуації;
- матеріальне заохочення кращих активістів громадських організацій;
- придбання побутового обладнання , канцтоварів.
6.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
- забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських
організацій;
- підвищення рівня та якості життя членів зазначених у Програмі громадських
організацій;
- тісна взаємодія у вирішенні важливих проблемних питань життєдіяльності з
іншими громадськими організаціями та об’єднаннями;
- відпрацювання чіткого механізму надання допомоги тим, хто її дійсно
потребує.
У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:
- поліпшення життєдіяльності громадських організацій;

- посилення турботи про членів громадських організацій;
- задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою соціальної
підтримки та надання допомоги цим та іншим соціально-незахищеним верствам
населення.
7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Прогнозний обсяг видатків на виконання Програми розрахований
виходячи з річної потреби в коштах на проведення заходів, а саме:
- проведення святкових заходів до щорічних свят та пам’ятних дат - міський
бюджет, залучені кошти;
- надання матеріальної допомоги ветеранам, ветеранській організації та спілкам
чорнобильців, воїнам – учасникам АТО, воїнам-інтернаціоналістам - міський
бюджет, залучені кошти;
- інші цілі та заходи - міський бюджет.
Всього витрат на виконання програми – 1350 тис.грн. - кошти міського
бюджету.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Громадські організації, які отримують фінансову підтримку, погоджують
використання бюджетних коштів з фінансовим відділом міської ради та
звітують щодо цільового використання бюджетних коштів.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил, членів їх сімей − мешканців
Корюківської міської ради
на 2021 – 2023 роки

м.Корюківка
2020 рік

ПАСПОРТ
Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей −
мешканців Корюківської міської ради
на 2021-2023 роки
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про розроблення програми

3.
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4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

2021 – 2023 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього,

міський бюджет

8.

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від
21.05.1997 № 280/97-ВР (зі
змінами)

Корюківська міська рада
Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
Корюківська міська рада

120,0 тис.грн.
2021 – 30,0 тис.грн.
2022 – 40,0 тис.грн.
2023 – 50,0 тис.грн.

Вступ
У зв’язку з продовженням подій на Сході України в громаді є сім’ї, які
опинились у складних життєвих обставинах, погіршується їх матеріальне і
морально-психічне становище. Виникає необхідність надання додаткових
соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени
яких згинули під час проведення АТО.
Антитерористичну операцію (АТО) завершено 30 квітня 2018 року та
розпочато операцію об'єднаних сил (ООС).
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської міської
ради – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою
фінансової допомоги та соціальної, юридичної, психологічної підтримки
учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час
здійснення АТО (ООС), сприяння вирішенню їх соціально–побутових проблем.
1. Загальні положення
У рамках Програми передбачається надання одноразової матеріальної
допомоги мешканцям громади, які беруть участь в АТО(ООС),
військовослужбовцям,
особам
рядового
і
начальницького
складу,
співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та
Державної служби України з надзвичайних ситуацій; допомоги переліченим
вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО (ООС);
постраждалим під час участі в АТО(ООС); одному із членів сім’ї
загиблого/померлого під час участі в АТО(ООС).
2. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників
АТО(ООС), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули/померли під час
здійснення АТО(ООС) шляхом надання одноразової матеріальної допомоги.
Одноразова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого
комітету або сесії Корюківської міської ради в порядку та розмірах визначених
Порядком надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей загиблих
та Положенням про умови та порядок надання громадянам разової адресної
матеріальної допомоги.
3. Очікувані результати
1. Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей,
членів сімей загиблих під час проведення АТО(ООС), поліпшення матеріальнопобутових умов їх проживання.
2. Зростання довіри до влади міста.

3. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів
їх сімей.
4. Джерела фінансування
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про міський
бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел фінансування, не
заборонених діючим законодавством України.

5. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на
постійну комісію з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

Програма
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природного середовища
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м.Корюківка
2020 рік

ПАСПОРТ
Програми охорони навколишнього природного середовища
Корюківської міської ради на 2021 – 2023 роки
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4.
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5.
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7.
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реалізації програми, всього

7000,0тис.грн.

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від
21.05.1997р. № 280/97-ВР, Закон
України «Про охорону
навколишнього природного
середовища» від 25.06.1991р.
№1264-XII, Постанова КМУ
«Про затвердження переліку
видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів» від
17.09.1996р. №1147

Корюківська міська рада
Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
Корюківська міська рада,
Корюківська ЖЕК,
КП «Благоустрій»,
КП «Корюківкаводоканал»,
Корюківське МУВГ,
ТОВ «Будівельник»,
залучені організації та
підприємства
2021 – 2023 роки

1. Вступ
Важливою умовою розвитку України, її регіонів та кожного населеного
пункту є охорона навколишнього природного середовища, раціональне
використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
життєдіяльності населення.
Питання охорони довкілля громади мають бути пріоритетними, а політика
спрямована на захист життя і здоров’я населення від негативного впливу
забруднення навколишнього природного середовища.
Головними причинами стійкого характеру екологічних проблем громади є
забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, міських земель, що
зумовлено широким використанням у промисловості, будівництві, на
транспорті, а також у міському господарстві застарілих технологій, які дають
великі обсяги відходів.
Основна мета політики Корюківської міської
ради у галузі охорони
навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки
направлена на стабільне функціонування і розвиток економіки міста та
сільських населених пунктів
об’єднаної
територіальної громади
без
збільшення навантаження на навколишнє середовище, забезпечення переходу
від ліквідації наслідків забруднення до їх попередження, сприяння реальному
переходу на засади сталого, екологічно збалансованого розвитку.
«Програма охорони навколишнього природного середовища Корюківської
міської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена з метою
збереження та відтворення природних ресурсів, забезпечення максимально
ефективного використання природного фактору, сприяння здоровому способу
життя жителів громади та свідомого ставлення їх до довкілля.
2. Мета Програми
Основною метою Програми є забезпечення безпечних умов проживання
населення, збереження унікальних природних особливостей міста, зменшення
техногенних забруднень, раціональне використання природних ресурсів та
формування в жителів міста екологічної культури.
Вибір пріоритетних напрямків діяльності Корюківської міської ради в
галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального
природокористування та екологічної безпеки на 2021-2023 роки здійснено
відповідно до пропозицій виконкому міської ради, окремих підприємств
розташованих на території об’єднаної територіальної громади.
Досягнення мети Програми потребує спрямування дій виконавчого
комітету Корюківської міської ради, громадськості, організацій, установ та
підприємств громади щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності у сфері
ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та
охорони довкілля.

3. Основні завдання Програми
- здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;
- покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів, прибережних смуг
водних об’єктів;
- зменшення обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє
середовище;
- виконання заходів програми оздоровлення атмосферного повітря;
- проведення інвентаризації джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне
повітря на промислових підприємствах та взяття на державний облік об’єктів,
які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан
атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що
викидаються в атмосферне повітря;
- мінімізація забруднення поверхневих водойм міста неочищеними стічними
водами;
- реконструкція та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж та
каналізаційно-напірної станції;
- зменшення впливу промислових та побутових відходів на довкілля;
- здійснення заходів з біомеліорації водойм з використанням рослиноїдної риби
– білого амура;
- охорона і раціональне використання земель;
- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання
контейнерів для роздільного сортування твердих побутових відходів;
- виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території
міста;
- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості шляхом проведення
спільних акцій, розповсюдження соціальної реклами.
Забезпечення реалізації екологічної політики щодо поліпшення стану
навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення в
процесі соціально-економічного розвитку міста проводиться шляхом
впровадження системи цільових заходів.
Забезпечення та координація діяльності щодо реалізації основних завдань
Програми буде здійснюватися в рамках чинного законодавства.
4. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок надходжень
екологічного податку до спеціального фонду міського та обласного бюджетів,
власних коштів міського бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством, загальна сума яких складає 7000,0 тис.грн.

5. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом виконання поставлених
завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.
В результаті виконання програмних заходів у 2021-2023 роках буде
забезпечено надійне функціонування всього господарського комплексу міської
об’єднаної територіальної громади в сфері забезпечення на належному рівні
охорони навколишнього природного середовища, здійснене заплановане
будівництво та покращено благоустрій населених пунктів Корюківської
міської ради.
Додаток до Програми
№
з/п

Заходи

1

Утримання пляжів

2

Забезпечення екологічно
безпечного зберігання та
захоронення відходів
Забезпечення екологічно
безпечного збирання та
перевезення відходів
Придбання контейнерів для
сміття (в т.ч. контейнерів для
збирання ПЕТ пляшок та
макулатури)
Спилювання аварійних дерев в
населених пунктах та посадка
нових

3

4

5

6
7

8

9

10

Дезінфекція колодязів питної
води
Роботи, пов’язані з поліпшенням
технічного стану та благоустрій
водойм
Закінчення реконструкції
каналізаційно-насосної станції
Вивіз та утилізація побутових
відходів з контейнерів
розташованих на території міста
Біомеліорація з використанням

Необхідні
Виконавці
кошти,
тис. грн.
2021-2023 Корюківська ЖЕК, КП
роки
«Благоустрій», залучені
організації
2021-2023 Корюківська ЖЕК,
роки
ТОВ «Будівельник»
2021-2023 Корюківська ЖЕК
роки
2021-2023 Корюківська ЖЕК,
роки
КП «Благоустрій»,
Корюківська міська рада
2021-2023 Комунальні підприємства
роки
Корюківської міської ради,
залучені організації та
підприємства
2021-2023 Корюківська міська рада
роки
2021-2023 Корюківське МУВГ,
роки
Корюківська ЖЕК, ТОВ
«Будівельник»
2021-2023 КП "Корюківкаводоканал",
роки
Корюківська ЖЕК, залучені
організації та підприємства
2021-2023 Корюківська ЖЕК
роки
2021-2023 Корюківська міська рада,

рослиноїдної риби-білого амура

Секретар міської ради

роки

комунальні підприємства
Корюківської міської ради,
залучені організації та
підприємства
А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
організації та проведення
громадських робіт для населення
Корюківської міської ради
на 2021 – 2023 роки

м.Корюківка
2020 рік

ПАСПОРТ
Програми організації та проведення громадських робіт
для населення Корюківської міської ради
на 2021 – 2023 роки
1.

Ініціатор розроблення програми

Корюківська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми

міський бюджет

9.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідний для
реалізації програми, всього

900,0 тис.грн.

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від
21.05.1997 № 280/97-ВР (зі
змінами)

Корюківська міська рада
Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
Корюківська міська рада,
Корюківська ЖЕК,
комунальні підприємства
Корюківської міської ради
2021 – 2023 роки

МЕТА ПРОГРАМИ

Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців
Корюківської міської ради до участі у громадських роботах, що дозволить
шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних
знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми міста у благоустрої,
озелененні території міста, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та
доглядом за пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями та об’єктами
соціальної сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані
придорожніх смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше.
Негативні явища в економіці країни, що відбулися в останні роки,
вплинули і на ринок праці громади.
Досить високим залишається рівень реєстрації громадян, які не можуть на
рівних конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального
захисту, тривалий час перебувають на обліку в Корюківському районному
центрі зайнятості і отримують порівняно невелику за розміром допомогу по
безробіттю.
Таким чином, одним із важливих заходів підтримки людей у період
вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в
громадських роботах – видом суспільно корисних оплачуваних робіт в
інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового
стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та
інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах. Законом
України «Про зайнятість населення» зазначено, що громадські роботи, що
відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють
суспільні потреби територіальних громад, організовуються органами місцевого
самоврядування за участю територіальних органів центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення
та трудової міграції на договірних засадах.
Для виконання громадських робіт планується залучити 70 безробітних
громадян щорічно.
1. ПЕРЕЛІК ВИДІВ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ, ЩО ОРГАНІЗОВУЮТЬСЯ
В КОРЮКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ на 2021 – 2023 роки
1.1. Програмою організації та проведення у 2021 – 2023 роки громадських
робіт для незайнятого населення Корюківської громади (далі Програма) види
громадських визначені за такими критеріями:
1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути
використані постійні робочі місця та вакансії;
2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;
3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для громади;

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на
роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної
підготовки;
1.2. Перелік видів громадських робіт, до яких можуть залучатись
безробітні:
1) упорядження меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць
поховання загиблих захисників Вітчизни, утримання у належному стані
цвинтарів;
2) благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об'єктів
соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та
снігових заметів в громаді;
3) прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг,
вирубка чагарників у вздовж доріг;
4) відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел
річок;
5) роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії
та культури, заповідників.
6) Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної
сфери:загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих дошкільних закладів,
спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих
оздоровчих таборів, та інших об’єктів соціальної сфери, які здійснюються
міською радою чи міськими комунальними підприємствами;
7) роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких
осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішенням виконавчого
комітету міської ради;
8) інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну,
соціальну та екологічну користь для Корюківської громади, сприяють її
соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та можуть виконуватися на
умовах неповного робочого дня.
1.3. Фінансування таких робіт здійснюється пропорційно 60 відсотків за
рахунок коштів місцевого бюджету та 40 відсотків за рахунок Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ,
УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
у 2021 -2023 роках
2.1 Перелік підприємств, організацій, установ державної і комунальної
власності, на яких планується організація громадських робіт для безробітних та
осіб, які виявили бажання працювати у вільний від основної роботи час,
наведені у таблиці:
№
Найменування підприємства, організації, установи
п/п

1
1.
2.

2
Корюківська ЖЕК
Комунальні підприємства Корюківської міської ради

2.2. У разі виникнення потреби в організації громадських робіт на інших
підприємствах державної та комунальної власності, такі роботи можуть бути
організовані за рішенням виконавчого комітету міської ради.
3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконавчому комітету Корюківської міської ради спільно з
Корюківським районним центром зайнятості на час реалізації положень
Програми:
3.1. Систематично аналізувати потребу комунальних підприємств та
служб, що займаються проблемами благоустрою населених пунктів
територіальної громади, соціального захисту одиноких осіб та громадян
похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури,
з метою організації громадських робіт, залучення до їхнього виконання
максимально можливої кількості безробітних громадян, збільшення тривалості
цих робіт.
3.2. Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних
і матеріально-технічних проблем щодо організації і проведення громадських
робіт, залучаючи до їх виконання, перш за все, громадян, які тривалий час
перебувають на обліку в районному центрі зайнятості, а також безробітних, які
не можуть на рівних конкурувати на ринку праці і потребують соціального
захисту.
3.3. Проводити співбесіди та навчання з керівниками підприємств,
організацій, установ, на базі яких будуть проводитися громадські роботи щодо
призначення відповідальних осіб за організацію цих робіт для ведення
необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з районним
центром зайнятості, укладання строкових трудових договорів з особами, які
будуть брати участь в громадських роботах.
4. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.
4.1. Програмою передбачається фінансування громадських робіт за
рахунок коштів міського бюджету та/або Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі
Фонд), а також коштів підприємств, організацій та установ громади, які
організовують у себе громадські роботи або виступають у якості спонсорів
таких робіт.
У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт
фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними

частинами
за
рахунок
коштів
міського
бюджету
та
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття.
Для проведення у місті громадських робіт виділяється 900 000 грн. з
міського бюджету для оплати праці безробітних громадян, в тому числі:
№
Назва установи
п/п
1. Комунальні підприємства
Корюківської міської ради

Обсяги фінансування, грн.
2021 рік
2022 рік
2023 рік
200000
300000
400000

4.2. Оплата праці залучених до робіт осіб здійснюється за фактично
виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір
заробітної плати, та відповідно до положень угоди.
4.3. Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що
використовуються в ході проведення громадських робіт, забезпечують
замовники робіт відповідно до визначених обсягів.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

Програма
«Забезпечення препаратами інсуліну
хворих на цукровий діабет жителів
Корюківської міської ради
на 2021-2023 роки»

м. Корюківка
2020 рік

1

1. Паспорт Програми
Ініціатор розроблення
Корюківська міська рада
Програми

2

Назва розпорядчого документу
про розроблення Програми

3

Розробник Програми

4

Відповідальний виконавець
програми

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
«Основи законодавства України
про охорону здоров’я»,
Постанови Кабінету Міністрів
України: від 17 серпня 1998 року
№ 1303 «Про впорядкування
безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих
груп населення та за певними
категоріями захворювань», від 05
березня 2014 року №73 «Питання
реалізації пілотного проекту щодо
запровадження державного
регулювання цін на препарати
інсуліну», від 23 березня 2016
року №239 «Деякі питання
відшкодування вартості
препаратів інсуліну»
Виконавчий комітет Корюківської
міської ради
Виконавчий комітет Корюківської
міської ради

5

Співвиконавці (учасники)
Програми

Комунальне некомерційне
підприємство «Корюківська ЦРЛ»

6

Термін реалізації Програми

2021-2023 ріки

7

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього,
тис.грн.
в тому числі:
- коштів міського бюджету

7.1

3100,0 тис.грн.
2021 рік – 700,0 тис.грн.,
2022 рік – 800,0 тис.грн.,
2023 рік – 900,0 тис.грн.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Цукровий діабет – глобальна медико-соціальна і гуманітарна проблема
XXI століття, яка торкнулася сьогодні все світове співтовариство. Ще
двадцять років тому кількість людей у всьому світі з діагнозом «цукровий
діабет» не перевищувало 30 млн. Сьогодні на діабет хворіє понад 285 млн.
осіб, а до 2030 року, за прогнозом Міжнародної федерації діабету (IDF), їх
число може збільшитися до 438 млн.
Цукровий діабет – тяжке хронічне прогресуюче захворювання, яке
потребує медичної допомоги протягом усього життя хворого. Діабет
характеризується розвитком серйозних ускладнень, що потребують дорогого
лікування, є однією з основних причин передчасної смертності. При цьому
діабет невпинно молодшає, кожен рік вражаючи все більше людей
працездатного віку.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 10
секунд у світі помирає 1 хворий на цукровий діабет, тобто щорічно помирає
понад 3 млн. осіб – більше, ніж від Сніду і гепатиту разом узятих. При цьому
діабет часто не згадується як безпосередня причина смерті у тих випадках,
коли до летального результату призводить одна з його пізніх ускладнень, як
інфаркт міокарда, інсульт або ниркова недостатність. За цими сухими
цифрами стоять долі конкретних людей і безліч особистих трагедій.
Надзвичайна небезпека діабету визнана сьогодні всім міжнародним
співтовариством. У грудні 2006 року Організація Об'єднаних Націй на своїй
61-ї сесії Генеральної асамблеї прийняла спеціальну резолюцію №61/225 по
цукровому діабету, в якій визнала діабет важким хронічним захворюванням,
що представляє серйозну загрозу не тільки для добробуту окремих людей, але
і для економічного і соціального добробуту держав і всього світового
співтовариства.
На території Корюківської міської ради станом на 01.09.2020 року
проживає 174 людини хворих на цукровий діабет та які потребують
інсулінотерапії.
Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному
вжитті заходів для пільгового забезпечення препаратами інсуліну хворих на
цукровий діабет.
Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових
коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету ОТГ.
Законодавчими підставами для виконання Програми є закони України:
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про
охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998
року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 05
березня 2014 року №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо
запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», від 23

березня 2016 року №239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів
інсуліну».
3. Мета Програми
Метою програми є своєчасне та стовідсоткове забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет, зниження рівня захворюваності,
зменшення ускладнень, збільшення тривалості та поліпшення якості життя
хворих на цукровий діабет.
4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно:
- поліпшити підготовку медичних працівників з питань профілактики,
діагностики та лікування хворих на цукровий діабет;
- проводити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;
- створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики,
діагностики та лікування хворих на цукровий діабет;
- впровадити у практику діяльність стандарти (протоколи) надання
медичної допомоги хворим на цукровий діабет;
- широко застосовувати сучасні медичні технології;
- удосконалювати порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та
виробами медичного призначення;
- забезпечити заклади охорони здоров’я сучасними діагностичними
системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення
та лікування ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет;
- забезпечити створення та ефективне функціонування реєстру хворих на
цукровий діабет;
- удосконалити систему соціального захисту і реабілітації хворих;
- сприяти розвитку міжнародного співробітництва з відповідних питань;
- активізувати роз’яснювальну роботу серед населення для підвищення
рівня обізнаності з питань профілактики, діагностики та лікування хворих на
цукровий діабет.
5. Обсяги та джерела Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства
за рахунок коштів бюджету Корюківської міської ради та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно з
урахуванням фінансових можливостей.

(тис.грн.)
Обсяг коштів, що
пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми
2021-2023 роки
2

1

Обсяг ресурсів, всього,
у тому числі:
міський бюджет

3100,0
2021 рік – 700,0 тис.грн.,
2022 рік – 800,0 тис.грн.,
2023 рік – 900,0 тис.грн..

6. Строки та етапи виконання Програми
Термін реалізації Програми – 2021-2023 роки.
7. Очікувані результати
Реалізація заходів Програми дасть змогу повноцінно забезпечити
препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, що проживають на території
громади, що в свою чергу дасть можливість підвищити ефективність
лікування та доступність медичної допомоги, знизити смертність від
ускладнень хвороб, зменшити кількість первинних виходів на інвалідність
внаслідок захворювання, а також створити умови для продовження та
поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.
8. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на
постійну комісію з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2021-2023 роки
на території Корюківської міської ради

Корюківка
2020 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Корюківської міської
ради

2. Підстави для розробки
Програми

Указ Президента України від 27.03.1998 №
222
«Про
заходи
щодо
підтримки
індивідуального житлового будівництва на
селі», постанови Кабінету Міністрів України
від 03.08.1998 №1211 «Про затвердження
Положення про порядок формування і
використання коштів фондів підтримки
індивідуального житлового будівництва в
селі»,
від
05.10.1998 №1597 «Про
затвердження
правил
надання
довгострокових кредитів забудовникам
житла на селі», від 17.07.2015 №516 «Про
внесення
змін
до
правил
надання
довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі», від 24.02.2016
№115 № «Про внесення змін до правил
надання
довгострокових
кредитів
індивідуальним забудовникам житла на
селі»

3. Розробник Програми

Виконавчий комітет Корюківської міської
ради

4. Відповідальні виконавці

Виконавчий комітет Корюківської міської
ради

5. Учасники Програми

Корюківська міська рада

6. Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

7. Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

державний бюджет
обласний бюджет
міський бюджет

8. Загальний орієнтовний
обсяг фінансових ресурсів,
необхідний для реалізації
програми, всього

1500,0 тис. грн., в т.ч.
2021 рік – 500,0 тис. грн.,
2022 рік – 500,0 тис. грн.,
2023 рік – 500,0 тис. грн.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програму підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний
дім» на 2021-2023 роки розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України від 27
березня 1998 року № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від 03
серпня 1998 року №1211 «Про затвердження Положення про порядок
формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі, від 05 жовтня.1998 року №1597 «Про
затвердження правил надання довгострокових кредитів забудовникам житла на
селі», від 17 липня 2015 року №516 «Про внесення змін до правил надання
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», від 24
лютого 2016 року №115 № «Про внесення змін до правил надання
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі».
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний
дім» на 2021-2023 роки на території Корюківської міської ради спрямована на
підвищення рівня доступності для громадян пільгових довгострокових кредитів
для будівництва житла, створення додаткових умов для забезпечення житлом
жителів, які працюють в сільській місцевості в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях сільського
господарства; інших господарських формуваннях, що функціонують в сільській
місцевості, соціальній сфері села; на підприємствах, в установах та організаціях
переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних
закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах
Корюківської міської ради, а також на осіб, на яких поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (пункти 19
і 20 ч.1 ст.6 та абзацу четвертого п.1 ст.10).
3. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є реалізація державної політики в частині розв’язання
житлових проблем шляхом збільшення обсягів індивідуального житлового
будівництва, як основ поліпшення демографічної ситуації та припинення
відтоку трудового потенціалу, завдяки пільговому кредитуванню і
забезпеченню на цій основі подальшого розвитку іпотеки.
4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
нарощування обсягів житлового будівництва шляхом надання фінансової
підтримки індивідуальним забудовникам відповідно до Правил надання
довгострокових кредитів забудовникам житла на селі, затверджених
Постановою КМУ від 05 жовтня 1998 року №1597;


збільшення кількості введеного в експлуатацію житла, завдяки
першочерговому інвестуванню незавершених будівництвом житлових будинків
з високим рівнем будівельної готовності;
 соціальна орієнтованість будівництва – першочергове надання кредитів
багатодітним сім’ям, молодим сім’ям, працівникам соціальної сфери, а також
особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та
абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», та громадянам України, які
перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи».


5. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
Реалізація Програми розрахована на 2021-2023 роки. Оптимальним
шляхом розв’язання проблем, визначених розділом 2 Програми та досягнення
мети, визначених розділом 3 Програми є:
- надання фінансової (кредитування) підтримки індивідуальним
забудовникам громади;
- запровадження механізму ефективного використання бюджетних
коштів за рахунок їх прозорого, неупередженого та раціонального розподілу
між індивідуальними забудовниками;
- сприяння розвитку громади, підвищення рівня її спроможності у межах
Програми – забезпеченості громади кадровими ресурсами, передусім
педагогічними та медичними працівниками.
Надання та повернення коштів за Програмою, супровід позичальників
здійснюється Чернігівським обласним фондом підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі.
6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється на підставі закону України «Про
Державний бюджет України», рішень сесій міської ради, пропозицій
Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі щодо обсягу коштів необхідних для кредитування та у
відповідності до «Положення про порядок формування і використання коштів
фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року
№ 1211.
Обсяг
фінансування Програми
може уточнюватись, виходячи з
конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету.
Обсяг фінансування за рахунок коштів міського бюджету складає:
 на 2021- 2023 – 1500,0 тис.грн., в т.ч.:
 2021 рік – 500,0 тис.грн.
 2022 рік – 500,0 тис.грн.
 2023 рік – 500,0 тис.грн.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Завдяки реалізації даної програми буде збільшено обсяги житлового
будівництва та виконано ряд соціальних завдань, зокрема через поліпшення
житлових умов багатодітних сімей, молодих сімей, працівників соціальної
сфери, осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та
абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
8. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на
постійну комісію з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

Програма
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа
на 2021-2023 роки

м.Корюківка
2020рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Ініціатор розроблення
Програми Програми

Корюківська міська рада

2. Підстави для розробки
Програми

Закони
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні», «Про охорону
дитинства»,
«Про
забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», «Про житловий
фонд соціального призначення

3. Розробник Програми

Виконавчий апарат міської ради

4. Відповідальні виконавці

Виконавчий комітет міської ради

5. Термін реалізації Програми

2021-2023 роки

6. Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми

Обласний бюджет, міський бюджет

7. Загальний обсяг фінансових в межах наявних фінансових ресурсів
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ
СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в Україні є одним із головних обов'язків держави та основним
напрямом її правової політики.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути
інтегровані у суспільство, у випадках, передбачених чинним законодавством, їм
має бути забезпечено право на отримання житла.
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2021-2023 роки (далі Програма) розроблена Корюківською міською радою з метою захисту житлових
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення
належних побутових умов проживання, надання фінансової допомоги для
ремонту та придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа за місцем походження або проживання, чи за
місцем обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи у разі
відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під
опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу,
закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або іншій установі.
Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є
рівень забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Станом на 01.11.2020 р. по Корюківській міській територіальній громаді
на квартирному обліку перебуває 60 дітей–сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, є:
- відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав;
- залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;
- відсутність постійного місця проживання батьків.
Вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, дозволить молодим людям
реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент
подальшої долі.
3. МЕТА ПРОГРАМИ
Основною метою Програми є створення умов для реалізації державних
гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа шляхом концентрації зусиль органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення їх власним житлом або
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за місцем
походження або проживання, чи за місцем обліку такої дитини як
внутрішньо переміщеної особи, щодо забезпечення житлом.
5. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ
Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа є:
 ведення обліку нерухомого майна, що знаходиться у власності
 (користуванні)
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
 вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у
власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 надання допомоги у впорядкуванні житла, що знаходиться у власності
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поновленні
правовстановлюючих документів на зазначене житло;
 запобігання незаконному відчуженню житла, на яке діти-сироти чи діти,
позбавлені батьківського піклування, мають право власності чи право
користування;
 захист спадкових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування: контроль за своєчасним прийняттям спадщини дітьмисиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, надання
матеріальної допомоги в оформленні спадщини;
 придбання житла та передача у власність дітям-сиротам, дітям,
позбавленим батьківського піклування, які завершили перебування в
сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, закладах для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа;
 проведення постійної методичної та інформаційно-роз’яснювальної
роботи щодо захисту прав дітей.
Дані шляхи дозволять дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, які вже мають житло, зберегти майно та отримати житло тим, хто
ним не забезпечений.
6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у
міському бюджеті на зазначені цілі на відповідний рік та за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством.

Використання коштів проводиться на підставі кошторису та інших
підтверджуючих документів.
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми дасть змогу:
- створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа за
місцем
походження або проживання, чи за місцем обліку такої дитини як
внутрішньо переміщеної особи ;
- забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб із їх числа за місцем походження або проживання, чи за місцем
обліку такої дитини як внутрішньо переміщеної особи у разі відсутності у
неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою,
піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі
охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або іншій установі.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку
притоків додаткових вод до системи централізованого
водовідведення в м. Корюківка на 2021 рік

м.Корюківка
2020р.

ПАСПОРТ
Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку
притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м.
Корюківка на 2021 рік
1.
2.

Ініціатор розроблення програми
Дата , номер і назва розпорядчого
документа
органу
виконавчої
влади про розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.
5.

Співрозробник
Відповідальний
Програми
Учасники Програми

6.
7.
8.
9.

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Бюджетний кодекс України,
Правила приймання стічних вод до
систем централізованого
водовідведення та Порядку
визначення розміру плати, що
справляється за понаднормові
скиди стічних вод до систем
централізованого водовідведення
Виконавчий комітет Корюківської
міської ради
КП «Корюківкаводоканал»
виконавець Виконком міської ради

Корюківська міська рада,
КП «Корюківкаводоканал»
Термін реалізації Програми
2021 рік
Перелік бюджетів, які приймають Міський бюджет
участь у виконанні Програми
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідний для реалізації 700 000 (сімсот тисяч) грн.
Програми, всього:

1.Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована програма
Метою діяльності КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є
стабільне забезпечення жителів міста Корюківки комунальними послугами з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі
централізованого водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські
каналізаційні системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські
шпалери-КФТП» згідно договору, укладеного з підприємством. Договором
передбачено, що акціонерне товариство зобов’язується приймати та очищувати
стічні води, а КП «Корюківкаводоканал» зобов’язується оплачувати роботи по
очищенню стоків.
Але в силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал» не в змозі
в повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють
на очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник
борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків в сумі
більше 2 мільйонів гривень.
Основною причиною виникнення боргу є потрапляння притоків
додаткових вод до системи централізованого водовідведення, об’єм яких не
врахований в обсяги реалізації послуги з централізованого водовідведення,
тобто фізичні і юридичні особи, споживачі послуги, споживають води менше
ніж той об’єм, який надходить на очисні споруди.
За цих підстав КП «Корюківкаводоканал» був укладений договір з
Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства» про проведення розрахунку
таких додаткових притоків.
Згідно з розрахунком, проведеним інститутом, загальний об’єм
додаткових притоків, що надходять до системи централізованого
водовідведення, протягом року становить 30,4 тисяч метрів кубічних. Даний
об’єм не врахований в обсяги реалізації послуг з централізованого
водовідведення та лягає на витрати підприємства. Щорічні
збитки
підприємству від потрапляння таких притоків в каналізаційні мережі
міста
при діючому тарифі на очищення складають 700000 гривень.
Дані збитки могли бути покриті шляхом встановлення плати за очищення
понаднормових скидів стічних вод до системи централізованого
водовідведення, яка може бути визначена та встановлена підприємством згідно
до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення
та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні
скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України №316 від 01.12.2017 року. Ці Правила
поширюються на суб’єктів
господарювання, які надають послуги з
централізованого водовідведення (виробники) та на юридичних осіб незалежно
від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців,

фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік,
як самостійні особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом
України. Однак каналізаційні системи в місті розташовані в основному в
житловому
секторі та в місцях розташування бюджетних закладів та
організацій (лікарня, школи, дитячі садки і т.ін.), а жителі відповідно до вище
зазначених Правил, не є суб’єктами справляння плати за понаднормові скиди
стічних вод, а встановлення плати для бюджетних закладів та організацій
потягне додаткові необґрунтовані видатки з міського бюджету.
З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при
вирішенні проблеми щодо визначення фактичних притоків додаткових стічних
вод до системи централізованого водовідведення та визначення суб’єктів
справляння плати за понаднормові скиди і було виготовлено підприємством
вище зазначений Розрахунок притоків додаткових стічних вод до системи
централізованого водовідведення м. Корюківка.
Виходячи з вище викладеного та посилаючись на Розрахунок і
враховуючи, що КП «Корюківкаводоканал» самостійно не в змозі покрити за
рахунок господарської діяльності затрати на очищення притоків додаткових
стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Корюківка та хоч
якимось чином зменшити заборгованість підприємства за очищення цих вод,
єдиним виходом із цієї ситуації є запровадження підприємству компенсації сум
затрат із міського бюджету.
Для вирішення даного питання та забезпечення стабільного та
безперебійного функціонування КП «Корюківкаводоканал» в сфері надання
населенню міста та юридичним особам, користувачам послуг з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виникла
необхідність у розробці та затвердженні даної програми.
2.Мета та основні завдання Програми.
Метою Програми є покращення надання підприємством жителям міста
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
а основним завданням є
забезпечення стабільного та безперебійного
постачання холодної води, можливість безперебійно та якісно надавати
послугу з відведення спожитих вод, їх очищення та можливість очищення
додаткових притоків без нарощування боргу за виконання цих робіт.
Виконання Програми дасть можливість зменшити, а з часом і ліквідувати
борг підприємства перед ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП»
та в
послідуючому використовувати кошти на будівництво нових та на відновлення
і ремонт діючих мереж централізованого водовідведення, мінімізує можливість
накладення на підприємство штрафних санкцій за борг з очищення стічних вод,
запровадження фінансових санкцій та примусового стягнення боргу.
3.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах,
визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до
системи централізованого водовідведення м.Корюківка та надання їх
підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки –
єдино можливий шлях розв’язання проблеми.
Інші шляхи, такі як підвищення тарифу на централізоване водовідведення
з метою врахування об’єму додаткових притоків стічних вод до системи
централізованого водовідведення, запровадження плати, що справляється за
понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, є
неприйнятними і такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства.
4. Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за
рахунок коштів Корюківської міської ради, а також з інших джерел, не
заборонених законодавством України на підставі
Розрахунку об’ємів
додаткових притоків стічних вод до системи централізованого водовідведення
м.Корюківка та діючого тарифу на послугу з централізованого водовідведення
по КП «Корюківкаводоканал». Загальна сума коштів, необхідних на виконання
заходів Програми, складає 700,0 тисяч гривень на 2021 рік. Вище зазначені
кошти можуть використовуватись на оплату послуги з очищення стічних вод,
які надходять на очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери- КФТП».
Обсяг фінансування Програми
може уточнюватись, виходячи з
конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету.
Одержувачем коштів є комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради.
5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання визначених Програмою завдань, дасть змогу досягти
поставленої мети за такими індикаторами:
- зменшення заборгованості підприємства перед ПАТ «Слов’янські
шпалери- КФТП» за оплату робіт з очистки стічних вод;
- забезпечення стабільного і в повному обсязі надання підприємством
послуг з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення;
- мінімізацію можливості накладення на підприємство штрафних
санкцій за невиконання договору на очистку стічних вод;
- відвернення накладення фінансових санкцій та примусового стягнення
боргу та призупинення його нарощування;
- недопущення заборгованості підприємства з оплати податків та
виплати заробітної плати в зв’язку з необхідністю покриття затрат
підприємства на оплату додаткових притоків стічних вод до системи
централізованого водовідведення м.Корюківка, об’єм яких не

врахований в обсяги реалізації послуг з централізованого
водовідведення;
- вивільнення частини коштів підприємства та направлення їх на
модернізацію та ремонт існуючих мереж централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення.
6. Контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними
та безпосередніми учасниками Програми.
Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією
Корюківської міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурно розвитку міста.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської ради
земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна
для суспільних потреб
на 2021 рік

м. Корюківка
2020 рік

1. Паспорт Програми
придбання в міську комунальну власність Корюківської міської ради
земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна
для суспільних потреб на 2021 рік
1.

Ініціатор розроблення Корюківська міська рада
програми

2.

Назва нормативного
правового акту

3.

Розробник програми

4.

Відповідальні
виконавці програми

Виконавчий комітет Корюківської міської ради

5.

Термін реалізації
програми

2021 рік

6.

Перелік бюджетів, які
беруть участь у
виконанні Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього:

Міський бюджет

7.

Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс
України, Закони України «Про відчуження
земельних ділянок, інших об’єктів, що на них
розміщені, які перебувають у приватній
власності, для суспільних потреб та з мотивів
суспільної
необхідності»,
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»
Виконавчий комітет Корюківської міської ради

700 000,00 грн.

2. Загальні положення
1. Ця Програма розроблена відповідно до Цивільного кодексу України,
Бюджетного кодексу України, Законів України «Про відчуження земельних
ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, які перебувають у приватній
власності, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності», «Про
місцеве самоврядування в України» і визначає порядок придбання в міську
комунальну власність Корюківської міської територіальної громади об’єктів,
які перебувають у власності інших юридичних та фізичних осіб.
2. Об’єктами придбання є:
- земельні ділянки;
- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх
виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна), об’єкти
незавершені будівництвом;
- об’єкти житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки
або квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади
культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального
забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо) та інші об’єкти, у тому числі не
завершені будівництвом.
Придбання будь-якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на
земельній ділянці, яка не знаходиться у власності територіальної громади у
комунальну власність, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він
розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною
громадою у іншій спосіб не заборонений законом.
3.Ініціатива щодо придбання об’єктів у міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади може виходити відповідно від
міського голови, міської ради, відповідних виконавчих органів міської ради та
інших органів, передбачених Законом України «Про відчуження земельних
ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, які перебувають у приватній
власності, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності».
4.Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність
територіальної громади здійснюється на підставі рішень сесії міської ради.
3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Придбання в комунальну власність Корюківської міської ради об’єктів,
які перебувають у власності інших юридичних та фізичних осіб.
4. Мета Програми
Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної
власності для задоволення потреб громади, покращення умов надання послуг
населенню.

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування витрат по даній Програмі здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету. Загальна сума видатків на 2021 рік передбачається в розмірі
700 000,00 грн.
6. Порядок придбання об’єктів у комунальну власність
Корюківської об’єднаної територіальної громади
1. Обґрунтовані пропозиції щодо придбання об’єктів у комунальну
власність територіальної громади надходять для розгляду до Корюківської
міської ради
2. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність
Корюківської об’єднаної територіальної громади здійснюється у відповідності з
чинним законодавством.
3. Питання придбання об’єкта нерухомості виноситься на розгляд
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку міста.
4. Після попереднього розгляду та отримання позитивного висновку
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку міста питання придбання об’єкта
нерухомості розглядається на пленарному засіданні міської ради та
приймається відповідне рішення.
5. На підставі прийнятого рішення міський голова (або уповноважена
особа) укладає договір купівлі-продажу з продавцем об’єкта нерухомості у
відповідності з чинним законодавством та підписує акт приймання-передачі
об’єкта нерухомості.
6. Головний розпорядник коштів оприбутковує зазначений об’єкт з
подальшою постановкою на баланс та проводить державну реєстрацію прав
власності на даний об’єкт за Корюківкою міською радою.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
забезпечення малочисельних та
віддалених сіл громади
товарами першої необхідності
та хлібом
на 2021-2023 роки

м.Корюківка
2020 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади товарами
першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

Корюківська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого Закон України від 21 травня 1997 року
документа органу виконавчої влади „Про місцеве самоврядування в
про розроблення Програми.
Україні”

3.

Розробник Програми

Корюківська міська рада

4.

Відповідальний виконавець
Програми

Корюківська міська
громади

5.

Учасники Програми

6.

Період реалізації Програми

Виконком Корюківської міської ради,
старости громади та приватні
підприємці.
2021 - 2023 роки

7.

Етапи виконання Програми

2021 – 2023 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які міський
беруть
участь
у
виконанні
Програми.

9.

Загальний
орієнтовний
обсяг 120000,00 грн.,в т.ч.:
фінансових ресурсів, необхідних 2021 рік – 30000,0 грн.;
для реалізації Програми, всього
2022 рік - 40000,0 грн.;
2023 рік - 50000,0грн.

рада, старости

2. Загальна частина
На території громади функціонують п’ять сіл, які на значну відстань
віддалені від центральної садиби. В селах проживає мала кількість жителів, а
саме: в селі Турівка зареєстровано 81 чоловіка, з них дітей до шести років – 3
та шкільного віку - 12, пенсіонерів 29, в селі Переділ зареєстровано 30 чоловік,
з них шкільного віку - 6; пенсіонерів -12, в селі Високе зареєстровано 2, в селі
Андроники – 1 чоловік пенсійного віку; в селі Нова Буда – 3 чоловіки.
Відстань від центральної садиби (с.Наумівка) до села Турівка –
5 кілометрів , до села Переділ – 6 кілометрів, до села Андроники - 8 кілометрів,
до села Високе – 8 кілометрів; від центральної садиби (с.Забарівка) до села
Нова Буда – 6 кілометрів.
Статистичні дані показують, що загальна кількість об’єктів роздрібної
торгівлі в селах громади постійно скорочувалась. Протягом останніх років в
цих селах не працює торгівля. Жителі цих сіл не мають змоги забезпечувати
себе та свої сім’ї товарами першої необхідності, хлібом та хлібобулочними
виробами так, як переважна кількість населення мають похилий вік та слабкий
стан здоров’я.
Головною метою програми є створення сприятливих умов для життя людей,
шляхом організації мобільних мереж роздрібної торгівлі.
3. Мета Програми
Метою Програми є сприяння організації виїзної торгівлі суб’єктами
підприємницької діяльності та забезпечення мешканців віддалених,
малочисельних сіл продуктами першої необхідності, хлібом та хлібобулочними
виробами.
4. Основні завдання Програми
Для досягнення визначеної цією програмою мети необхідно заключити
договір по відшкодуванню витрат на доставку продуктів першої необхідності,
хліба та хлібобулочних виробів в віддалені та малочисельні села.
5. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань міського
бюджету. Обсяг фінансування програми визначається щороку, виходячи з
конкретних завдань та реальних можливостей міського бюджету.
6. Строки та етапи виконання Програми
Джерела фінансування
Міський бюджет -

Всього
120000,00 грн.

7.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу: забезпечити своєчасну доставку хліба
та хлібобулочних виробів, продуктів першої необхідності в віддалені,
малочисельні села громади, згідно договору, в кількості та асортименті
відповідно до заявок, складених на основі фізіологічної потреби і попиту
населення.
8.Контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань
основними та безпосередніми учасниками Програми.
Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

Програма
розвитку цивільного захисту
на території Корюківської міської ради
на 2021-2023 роки

м.Корюківка
2020 рік

Паспорт
Програми розвитку цивільного захисту на території Корюківської міської
ради на 2021-2023 роки.
1
2

Ініціатор розроблення Програми
Підстава розроблення Програми

3

Розробник Програми

4

Співрозробники Програми

5

Відповідальний виконавець

6

Учасники Програми

7
8

Терміни реалізації програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідний
для реалізації програми

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», чинне
законодавство в частині цивільного
захисту населення
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконком Корюківської міської
ради і комунальні підприємства
міської ради
Виконком Корюківської міської
ради
Міський голова, виконком міської
ради, старости сіл громади, міські
комунальні підприємства,
Корюківська дільниця ПАТ
«Облтеплокомуенерго»,
Корюківський РЕМ, Корюківське
УГГ, відділ освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської
міської ради, центральна районна
лікарня, районний відділ ГУ МНС в
Чернігівській області, залучені
підприємства всіх форм власності
2021-2023 роки
2021 рік – 500,0тис.грн.
2022 рік – 700,0тис.грн.
2023 рік – 1000,0тис.грн.

Загальні положення
Оптимальним варіантом розв’язання проблеми цивільного захисту
населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного
здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів міських фінансових джерел,
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Програма являє собою узгоджений з ресурсами, виконавцями і термінами
реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем
деталізації, який вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів
розвитку і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних,
організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного
захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями
зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними
природними явищами: підтопленнями,
ураганами, буревіями, сильними
опадами, обледенінням.
На виконання ст.19.п.2 Кодексу цивільного захисту України необхідно
передбачати кошти на організацію робіт з ліквідації загрози та наслідків
надзвичайних ситуацій на території громади, а також радіаційного, хімічного,
біологічного,
медичного
захисту
населення
включаючи
всебічне
життєзабезпечення евакуйованого населення та постраждалих внаслідок
надзвичайних ситуацій.
Мета Програми
Метою прийняття даної програми є вирішення комплексу завдань щодо
попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, забезпечення життя та здоров'я людей, мінімізація матеріальних і
фінансових витрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у
період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, підвищення рівня
техногенного захисту об'єктів підвищеної небезпеки, стабільного соціальноекономічному розвитку громади та покращення інвестиційного клімату.
Завдання Програми
Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є
Конституція України, чинне законодавство у сфері цивільного захисту та інші
акти законодавства.
Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними

природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями,
сильними опадами, градом, обледенінням, а також виконання комплексу
організаційних, управлінських та практичних заходів, зокрема:
- здійснення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
- реагування на надзвичайні ситуації та їх ліквідацію.
Зазначені заходи реалізуються шляхом:
- оповіщення та інформування органів місцевого самоврядування та населення;
- укриття людей у захисних спорудах цивільного захисту;
- здійснення евакуаційних заходів;
- інженерного захисту територій;
- медичного захисту людей;
- радіаційного і хімічного захисту людей та майна;
- навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
- моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;
- створення страхового фонду документації з питань цивільного захисту;
- забезпечення техногенної та пожежної безпеки;
- реєстрації потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та
потенційно небезпечних ділянок територій, ідентифікації та декларування
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
- управління діями та координування суб’єктів залучених до запобігання або
ліквідації надзвичайних ситуацій, через міський пункт управління в
надзвичайних ситуаціях;
- організації життєзабезпечення постраждалого населення;
- проведення аварійно - відновлювальних робіт;
- відшкодування шкоди та надання допомоги особам, які постраждали
внаслідок надзвичайної ситуації.
Розв’язання проблем, визначених Програмою, та реалізація основних
заходів цивільного захисту потребує залучення бюджетних коштів.
Заходи Програми
№ з/п

Заходи

Хто організовує

1.

Здійснення заходів
згідно окремих планів та
програм щодо
проведення робіт з
очищення русел річок та
канав, організація та
виконання
відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків при
пропуску талих вод під
час весняного паводку
Забезпечення виконання

Виконком міської
ради,
комунальні
підприємства
міської ради

Відділ з
надзвичайних
ситуацій РДА,
Корюківський
РВ ГУМНС у
Чернігівській
області,
залучені
підприємства

Виконком міської

Комунальні

2.

Хто залучений

Термін
проведення
Квітень-червень

Протягом року

заходів з запобігання
розповсюдженню
епідемій, епізоотій,
особливо сказу тварин на
територій об’єднаної
громади

3.

4.

4.1.

5.

6.

ради,
Корюківська
СЕС,
управління
Держпродспоживслужби в
Корюківському
районі
Проведення заходів,
Виконком міської
організація робіт із
ради,
забезпечення проведення Корюківська СЕС
очистки та хлорування
колодязів та водозаборів
по місту та в селах, що
знаходяться на території
міської ради
Проведення заходів із
Виконком міської
забезпечення діяльності
ради,
Корюківської ЖЕК щодо Корюківська
належного
ЖЕК, старости
функціонування
сіл
полігону твердих
побутових відходів,
вивозу сміття з території
міста
Проведення заходів на
Виконком міської
території сіл,
ради,
підпорядкованих міській Корюківська
раді щодо забезпечення
ЖЕК, старости
збирання та вивозу
сіл
сміття, утилізація на
сміттєзвалищах та їх
утримання в належному
стані
Організація та
Корюківська
керівництво
міська рада,
відновлювальними
виконавчий
роботами з ліквідації
комітет, старости
наслідків надзвичайних
сіл
ситуацій (буревії,
буреломи, підтоплення
територій, пожежі тощо).
Надання допомоги
потерпілому населенню
згідно окремих програм
Створення та
Міська рада,
використання
виконавчий
матеріальних резервів
комітет,
для запобігання та
комунальні
ліквідації наслідків
підприємства та
надзвичайних ситуацій.
заклади міської
Передбачення коштів
ради

підприємства
міської ради,
населення міста

Комунальні
підприємства
міської ради

Протягом року

Залучені фізичні
та юридичні
особи

Протягом року

Залучені фізичні Протягом року
та юридичні
особи

Комунальні
Протягом року
підприємства
міської ради,
залучені
установи та
організації в разі
необхідності

Залучені при
необхідності
матеріальні
ресурси
фізичних та
юридичних осіб

Листопадгрудень

7.

8.

9.

10.

згідно програм міської
ради, накопичення
необхідних матеріальних
ресурсів в комунальних
підприємствах та
закладах міської ради
Проведення заходів з
надання матеріальної
допомоги при
виникненні
надзвичайних ситуацій.
Передбачення коштів
згідно програм міської
ради на ці заходи
Забезпечення навчання з
питань цивільного
захисту посадових осіб
місцевого
самоврядування та
суб’єктів
господарювання
комунальної власності
Забезпечення взаємодії з
відділом з надзвичайних
ситуацій Корюківської
РДА, іншими органами
виконавчої влади
району, які забезпечують
реалізацію державної
політики у сфері
цивільного захисту,
щодо виконання завдань
цивільного захисту
Виконання заходів
згідно окремих планів та
програм щодо
проведення робіт з
очищення від снігу доріг
та територій, ліквідації
наслідків стихійного
лиха

Корюківська
міська рада,
виконавчий
комітет міської
ради

Протягом року

Виконком міської
ради

Комунальні
підприємства та
заклади міської
ради

Жовтеньлистопад

Корюківська
міська рада,
виконавчий
комітет міської
ради

Залучені
організації

Протягом року

Виконком міської
ради,
комунальні
заклади та
підприємства
міської ради,
залучені установи
та організації

Відділ з
надзвичайних
ситуацій РДА,
Корюківський
РВ ГУМНС в
Чернігівській
області

Листопад березень

Фінансування Програми
Обсяги фінансування Програми встановлюються під час затвердження
міського бюджету на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та
реальних можливостей бюджету.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету в межах фінансового ресурсу та інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством. Загальний орієнтовний обсяг фінансових

ресурсів, необхідний для реалізації програми на 2021-2023 роки складає 2200,0
тис.грн.
Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними
та безпосередніми учасниками Програми. Контроль за виконанням завдань
здійснюється постійною комісією міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку міста.

Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ

ПРОГРАМА
«Управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
на 2021 – 2023 роки»

м. Корюківка
2020 рік

1. ПАСПОРТ
Програми «Управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки»

6.

Корюківська міська рада
Бюджетний
кодекс
України,
Цивільний кодекс України та
Дата, номер і назва розпорядчого
Господарський кодекс України,
документу органу виконавчої влади Закон України «Про місцеве
на основі яких розроблена Програма самоврядування
в
Україні»,
законодавчі акти в сфері управління
та розпорядження майном
Виконавчий апарат Корюківської
Розробник програми
міської ради
Співрозробник Програми
Відповідальний виконавець
Виконавчий комітет Корюківської
Програми
міської ради
Корюківська міська рада
Учасники Програми

7.

Термін реалізації Програми

8.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації Програми, всього

1.

2.

3
4.
5.

Ініціатор розроблення Програми

2021 - 2023 роки
3165,0 тис. грн., в тому числі:
2021 рік – 1039,0 тис. грн;
2022 рік – 1063,0 тис. грн;
2023 рік – 1063,0 тис. грн.

2. Обгрунтування необхідності прийняття Програми
Програма
«Управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки» (далі Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України
«Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Закону
України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України
«Про приватизацію державного та комунальнального майна», Цивільного
кодексу України та Господарського кодексу України, Методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду майна міської комунальної власності.
Корюківська міська рада відповідно до чинного законодавства України
здійснює реалізацію політики органів місцевого самоврядування на території
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади щодо
ефективного управління об’єктами міської комунальної власності у сфері
утримання, відчуження та оренди комунального майна. Корюківська міська
рада здійснює управління майном міської комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади в межах повноважень чинного законодавства
України та власних нормативних актів.
3. Мета Програми
Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади задля забезпечення
стабільного наповнення дохідної частини міського бюджету.
4. Напрями Програми
Здійснення управлінських дій щодо майна міської комунальної власності:
4.1. Облік майна міської комунальної власності.
4.2. Утримання в належному стані та використання майна міської
комунальної власності.
4.3. Оренда майна міської комунальної власності.
4.4. Приймання майна у міську комунальну власність.
4.5. Відчуження майна міської комунальної власності.
5. Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського
бюджету. Обсяг фінансування Програми становить 3165,0 тис. грн. та може
коригуватись щороку, виходячи з конкретних завдань відповідно до додатка до
Програми.
6. Заходи щодо реалізації Програми
6.1. Облік майна комунальної власності
1. Здійснення оперативного обліку майна міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на основі матеріалів
інвентаризації майна, забезпечення контролю за його використанням,

збереженням, відслідковування його руху, проведення або надання дозволу на
списання, обмін та передачу майна міської комунальної власності з балансу на
баланс комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, яке
знаходиться у них на правах господарського відання або оперативного
управління, в установленому міською радою порядку.
2. Укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями про
закріплення майна міської комунальної власності (крім об’єктів житлового
фонду) на правах господарського відання або оперативного управління на
підставі рішення міської ради та відповідно до встановленого міською радою
порядку.
3. Формування та ведення єдиного реєстру майна міської комунальної
власності.
6.2. Утримання майна міської комунальної власності.
1. Виготовлення технічної документації (проведення первинної, поточної
технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) та довідок
характеристик майна міської комунальної власності.
2. Витрати на утримання майна міської комунальної власності:
2.1. Проведення ремонтів (поточних, капітальних) майна міської
комунальної власності, а саме:
2.1.1. Виготовлення документів щодо проведення ремонтів.
2.1.2. Ремонт об’єктів нерухомості та їх комунікації.
2.1.3. Роботи щодо під’єднання об’єктів нерухомості до мережі тепло,
електро- та водопостачання, встановлення приладів обліку продукції.
2.1.4.Ремонт рухомого майна.
3. Обов’язкові витрати по утриманню в належному стані майна міської
комунальної власності, яке не використовується, а саме:
3.1. Оплата комунальних послух та інших обов’язкових платежів.
3.2. Страхування майна міської комунальної власності.
3.3. Охорона об’єктів нерухомості (в разі необхідності).
6.3. Оренда майна комунальної власності
1.Виготовлення технічної документації (проведення поточної технічної
інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) майна, що передається в
оренду міською радою.
2. Замовлення оцінки майна міської комунальної власності з метою
переоцінки балансової вартості та/або передачі в оренду.
3. Забезпечення інформування населення про передачу майна міської
комунальної власності в оренду, у разі потреби.
4. Нотаріальні витрати (нотаріальне посвідчення, вчинення виконавчого
напису) щодо укладення договорів оренди.
5. Участь у судових засіданнях (судові витрати).
6.4. Приймання майна у міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади

1. Приймання об’єктів, у тому числі об’єктів соціально-побутового
призначення, зовнішніх мереж електро-, тепло-, водо-, газопостачання,
водовідведення та телефонізації, а також будівель (споруд, приміщення),
призначених для їх обслуговування, рухомого майна і іншого окремо
індивідуально визначеного майна.
2. Приймання у міську комунальну власність об'єктів нерухомого майна в
тому числі, які віднесені до категорії "безхазяйного" майна: об'єктів нерухомого
майна, зовнішніх інженерних мереж, об'єктів (елементів) благоустрою.
3. Замовлення оцінки на об’єкти, що приймаються у міську комунальну
власність.
4. Отримання інформаційних довідок щодо власників будинків, квартир
для віднесення нерухомого майна до категорії "безхазяйного" та прийняття
об’єктів житлового фонду у міську комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади в судовому порядку.
5. Оплата судових витрат за подання заяв до суду про передачу
безхазяйного майна у міську комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади.
6. Виготовлення технічної документації (проведення первинної, поточної
технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) на майно.
Здійснення реєстрації права власності на майно, що приймається за
Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківською
міською радою.
6.5. Відчуження майна міської комунальної власності
1. Виготовлення технічної документації (проведення первинної, поточної
технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів) на об’єкти.
2. Проведення незалежної оцінки на майна міської комунальної
власності, які підлягають відчуженню.
3. Укладання угоди з посередниками про проведення аукціонів з продажу
об’єктiв відчуження в порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
4. Забезпечення iнформування населення про хід відчуження (оголошення,
повідомлення у ЗМІ, інформаційні повідомлення про оголошення аукціонів,
інформаційні повідомлення про оголошення конкурсів по відбору суб’єктів
оціночної діяльності для проведення оцінки майна, інформація про підсумки
проведення аукціонів та про продані об’єкти тощо).
7. Очікувані результати
Виконання заходів Програми дозволить виконувати завдання та функції
управління майном міської комунальної власності, покладених на Корюківську
міську раду, забезпечить зростання надходжень коштів до міського бюджету
від передачі майна міської комунальної власності в оренду та відчуження
об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської територіальної
громади.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ
земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату Корюківської
міської ради.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
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Розділ I. Загальні положення
1. Програма приватизації об’єктів міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі Програма) розроблена відповідно до діючого законодавства України. Всі
відносини, що виникають у процесі приватизації не регламентовані цією
Програмою, регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
іншими Законами та нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України, Фонду державного майна України, рішеннями міської ради.
2. Програма визначає мету, шляхи, способи, заходи і завдання приватизації
майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної
громади.
Розділ II. Мета програми та шляхи її досягнення
3. Метою Програми є підвищення ефективності економіки громади та
посилення її конкурентоспроможності, збільшення надходження до міського
бюджету коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення
конкурентності та прозорості продажу об’єктів приватизації. Програма
виконується шляхом:
1) активізації процесів приватизації майна міської комунальної власності;
2) сприяння технологічному та управлінському оновленню підприємств всіх
форм власності;
3) сприяння залученню до приватизації земельних ділянок, на яких
розташовані об’єкти міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади, що підлягають приватизації;
4) залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у довгостроковому
розвитку підприємств після приватизації;
5) підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів, формування
позитивного іміджу приватизації в громаді.
Розділ III. Способи досягнення мети
4. Активізація процесу приватизації об’єктів міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади передбачає забезпечити в
результаті:
1) залучення до приватизації більш широкого кола об’єктів міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади;
2) розширення кола потенційних покупців шляхом підвищення рівня їх
поінформованості;
3) спрощення процедур підготовки до приватизації об’єктів з метою
скорочення тривалості часу;
4) запровадження спрощених способів продажу об’єктів міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що не

користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об’єкти не продані
із застосуванням інших конкурентних способів), зокрема способу:
продажу за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без
обмеження мінімальної ціни продажу,
продажу без оголошення ціни;
5) встановлення конкретних строків приватизації об’єктів міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади - до двох
років з моменту прийняття рішення про приватизацію.
5. Залучення до приватизації інвесторів, зацікавлених у довгостроковому
розвитку об’єкта міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади, здійснюється шляхом вивчення кон’юнктури ринку
приватизаційних продажів, попиту на об’єкти приватизації, залучення до
приватизації інвесторів шляхом підвищення рівня поінформованості
потенційних покупців.
6. Для підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів і
створення позитивного іміджу приватизації в громаді передбачається
забезпечити:
прозорість і публічність прийняття рішень, визначення способу та умов
приватизації, а також усіх процедур з підготовки та продажу об’єктів;
висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення відповідних
відомостей в засобах масової інформації.
Розділ IV. Заходи з реалізації мети
8. Заходи з виконання Програми включають:
формування переліку об’єктів міської комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, що підлягають приватизації;
підготовка об’єктів до приватизації.
Розділ V. Очікувані результати
9. Виконання Програми дасть змогу:
створити умови для приватизації об’єктів міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, подальше перебування яких у
міській комунальній власності Корюківської міської територіальної громади є
економічно недоцільним;
створити базу для розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва
та адаптації його до ринкових умов.
Розділ VI. Фінансові результати виконання програми
10. Кошти, одержані від продажу об’єктів міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, у тому числі земельних ділянок,
на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, інші надходження,

безпосередньо пов’язані з процесом приватизації, зараховуються в повному
обсязі до бюджету розвитку Корюківської міської ради.
11. Прогнозний обсяг надходжень до бюджету розвитку Корюківської
міської ради коштів від приватизації об’єктів Корюківської міської
територіальної громади визначається міським бюджетом на відповідний рік.
12. Фінансування Програми здійснюється за рахунок міського бюджету та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Обсяг фінансових ресурсів та заходи Програми уточняються щороку під
час складання проекту міського бюджету на відповідний рік. Зазначені кошти
використовуються органом приватизації за напрямами :
- висвітлення процесів приватизації в засобах масової інформації;
- оплата послуг пов’язаних з проведенням аукціонів;
- оплату послуг пов’язаних з підготовкою об’єктів до приватизації (оплата
послуг суб’єктів оціночної діяльності по проведенню незалежної оцінки,
виготовлення технічної документації та правовстановлюючих документів);
- оплата витрат, пов’язаних з розглядом у суді справ з питань
приватизації.
Розділ VII. Організаційні заходи виконання програми
13. Орган приватизації майна міської комунальної власності та аукціонна
комісія, разом з відділом земельних ресурсів та комунального майна міської
ради організовують роботу щодо виконання Програми приватизації шляхом
формування переліків об’єктів, що підлягають приватизації, готує внесення
зміни до переліків та здійснює інші заходи у відповідності з діючим
законодавством та своїми повноваженнями.
14. Об’єкти приватизації продаються на аукціонах в електронній торговій
системі «Прозоро.Продажі» у способи передбачені Законом України «Про
приватизацію державного та комунального майна» і визначені рішеннями
Корюківської міської ради.
15. Продаж об’єктів приватизації здійснюється на умовах розроблених
аукціонною комісією, які затверджуються органом приватизації.
Розділ VIII. Інформаційне забезпечення процесу приватизації
16. Виконавчий апарат Корюківської міської ради та її виконкому
забезпечує систематичне інформування населення Корюківської міської
територіальної громади через засоби масової інформації про хід приватизації.
17. Відомості про приватизацію об’єктів міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади публікується в друкованих
засобах масової інформації.
Розділ IX. Контроль за виконанням програми

18. Контроль за виконанням Програми здійснюють:
- виконавчий комітет Корюківської міської ради – шляхом
заслуховування на засіданні щорічного звіту відділу земельних ресурсів та
комунального майна міської ради про хід та результати відчуження
комунального майна Корюківської міської територіальної громади;
- відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради – шляхом
поточного контролю за дотриманням суб’єктами приватизації вимог
законодавства з питань приватизації.
19. Відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради в
робочому порядку інформує постійну комісію міської ради з питань власності,
бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку міста про
виконання цієї Програми.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIІІ
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Програми
Брали участь у
розробці Програми
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2022 р. – 450,0 тис. грн.
2023 р. – 500,0 тис. грн.
2024 р. – 550,0 тис. грн.
2025 р. – 600,0 тис. грн.

Міська цільова програма
«Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській міській
територіальній громаді на 2022-2025 роки»
І. Загальні положення
Міська цільова програма «Громадське бюджетування (бюджет участі) в
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки» (далі Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів
Корюківської міської ради та жителів населених пунктів Корюківської міської
територіальної громади (далі – Громади) щодо реалізації проектів за рахунок
коштів міського бюджету.
Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням
міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та
методології реалізації механізмів громадського бюджетування.
У Програмі застосовуються такі терміни:
А) Громадське бюджетування - процес взаємодії з громадськістю,
направлений на включення мешканців, які постійно проживають у межах
Громади до прийняття рішень щодо розподілу Громадського бюджету, із
залученням їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного
доступу до інформації, забезпечення відкритості та прозорості діяльності
Корюківської міської ради та її виконавчих органів.
Б) Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету Корюківської
міської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку
запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.
В) Уповноважений робочий орган – виконавчий апарат Корюківської міської
ради, який координує питання функціонування громадського бюджетування,
здійснює підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечує
співпрацю з громадськістю щодо питань громадського бюджетування;
Г) Проєкт – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у формі
описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність
замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету
покращення після його реалізації зовнішнього вигляду населених пунктів
Громади та умов проживання у ньому громадян, які належать до Громади.
Ґ) Автор проєкту – громадянин України, якому виповнилося 14 років, отримав
паспорт громадянина України, зареєстрований (відповідно до чинного
законодавства України) та проживає на території Громади.
Д) Карта аналізу проєкту – формуляр, який заповнюється експертною групою;
Е) Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені
розпорядженням Корюківського міського голови;
Є) Голосування – процес визначення жителями проектів - переможців серед
поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування (в паперовому та
(або) електронному вигляді);

Ж) Встановлення підсумків голосування – підрахунок уповноваженим
робочим органом голосів, поданих за кожен із проектів відповідно до
заповнених бланків для голосування;
З) Проекти - переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків
голосування набрали найбільшу кількість балів. У випадку нестачі коштів на
реалізацію чергового проекту за кількістю балів, переможцем визнається
наступний проект за кількістю балів, реалізація якого не призведе до
перевищення загальної суми громадського бюджету. У випадку якщо проекти
набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається
за порядковим номером у реєстрі проектів, які поступили на етапі реєстрації;
И) Головний розпорядник бюджетних коштів проектів-переможців –
розпорядник, який отримує повноваження шляхом встановлення бюджетних
призначень для виконання проектів - переможців.
ІІ. Визначення проблеми,
на розв’язання якої направлена програма
У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність
людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення
проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій
територій Громади, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи
тощо.
Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів
співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності
Громади.
Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до
процесу підготовки та прийняття рішень є громадське (партиципаторне)
бюджетування.
Таким чином, затвердження Програми створить інструменти залучення
громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу
демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі
вирішуватимуть, як розподілити визначену частину міського бюджету та
допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.
III. Мета програми
Проведення громадського (партиципаторного) бюджетування має
сприяти налагодженню системного діалогу Корюківської міської ради як
органу місцевого самоврядування з жителями, які постійно проживають у
межах Громади, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень,
визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
IV. Обґрунтування шляхів і засобів
розв’язання проблеми, строки виконання програми

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму
взаємодії виконавчих органів Корюківської міської ради та громадян у
бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень на
місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми міста.
Виконання Програми розраховано на 2022 - 2025 роки.
V. Завдання та заходи програми
Завдання програми:
1. Інформаційна і промоційна кампанія.
2. Подання проектів.
3. Перевірка проекту.
4. Голосування за проекти та підрахунок результатів.
5. Реалізація проектів та оцінка процесу.
«Громадське бюджетування (бюджет участі) в
Корюківській міській територіальній громаді на
2022-2025 роки»

Завдання 1. Інформаційна
і промоційна кампанія
Завдання 2. Подання проектів

Завдання 3. Перевірка проекту

Завдання 4. Голосування за
проекти та підрахунок результатів
Завдання 5. Реалізація
проектів та оцінка процесу

Заходи Програми
п/п

Термін
виконання
Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія

Зміст заходів

1.1. Ознайомлення мешканців Громади з

Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради, депутати міської
ради, громадські
організації
Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради, депутати міської
ради

протягом строку дії
Програми

Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради, депутати міської
ради
Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради
Підготовка
проекту
рішення Виконавчий апарат
виконавчого комітету про створення Корюківської міської
Експертної групи
ради

протягом строку дії
Програми

основними положеннями та
принципами бюджету участі

1.2. Інформування
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

Виконавці

про
хронологію
бюджету участі з етапами і датами
проведення заходів
Розповсюдження
інформації
стосовно перебігу та результатів
процесу бюджету участі
Підготовка
графіку
проведення
публічних дискусій про пріоритети
розвитку територіальної громади
міської ради та визначення проблем тематики проектів
Проведення публічних дискусій про
пріоритети розвитку територіальної
громади міської ради та визначення
проблем - тематики проектів
Оприлюднення графіку проведення
зустрічей та протоколів зборів

протягом строку дії
Програми
протягом строку дії
Програми
протягом строку дії
Програми

протягом строку дії
Програми
протягом строку дії
Програми

Завдання 2. Подання проектів
2.1.

2.2.

Розміщення положення та форми
подання проекту у електронній версії
на офіційному веб-сайті
Корюківської міської ради
Подання проектів,
відповідно до
форми, вимог до проекту з
урахуванням обсягу коштів:
- особисто на реєстрацію в часи
роботи Корюківської міської ради
секретарю Корюківської міської
ради;
- поштою за адресою: Чернігівська
обл., м. Корюківка, вул. Бульварна,
буд.6 з поміткою на конверті
«Громадський бюджет»;
- електронною поштою за адресою:
та у вигляді відсканованого оригіналу
документу за обов’язкової умови
подачі паперової копії

Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради

протягом строку дії
Програми

Автори проектів

березень - травень;
протягом 45 днів,

п/п

Зміст заходів

Виконавці

2.3. Розміщення сканованих заповнених Виконавчий апарат

Термін
виконання
Березень – квітень

форм проектів, за винятком сторінок, Корюківської міської
які містять персональні дані авторів ради
проекту на офіційному веб-сайті
Корюківської міської ради

Завдання 3. Перевірка проекту
3.1. Здійснення попередньої

перевірки Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради
Внесення, у разі необхідності, Автори проектів,
коректив до форми подання проектів Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради
Надання сканованих заповнених Виконавчий апарат
форм подання проектів до експертної Корюківської міської
групи
ради
Заповнення карток аналізу проектів, Експертна група
надання обґрунтованих рекомендацій
щодо внесення проектів у бланк для
голосування
Проведення аналізу проектів
Експертна група

Березень – квітень

3.2.

протягом 5 днів з
дня отримання
проекту

проектів

3.3.
3.4.

3.5.

3.6. Уточнення інформації, необхідної Експертна група,

для аналізу та оцінки проектів та автори проектів
надання заповнених карт аналізу
проектів до виконавчому комітету
Корюківської міської ради
3.7. Складання списків позитивно і Виконавчий апарат
негативно оцінених проектів
Корюківської міської
ради
Надання
міському
голові
для
Виконавчий апарат
3.8.
ознайомлення списків позитивно і Корюківської міської
негативно оцінених проектів
ради
3.9. Проведення жеребкування щодо Виконавчий апарат
визначення порядкового номера Корюківської міської
проекту у спеціальному бланку для ради
голосування

3.10. Розміщення на офіційному веб-сайті Виконавчий апарат

Квітень – травень
Квітень – травень

Квітень – травень
протягом 30 днів з
дня отримання
сканованих
заповнених форм
липень,
серпень ,
протягом 3 робочих
днів після
остаточного
визначення
проектів, які
допускаються до
голосування
травень

Корюківської міської ради у рубриці Корюківської міської
«Громадський бюджет» списків з ради
проектами які отримали позитивну
або
негативну
оцінку
(з
аргументованими мотивами відмови)
та відсканованих заповнених карток
аналізу проектів

Завдання 4. Голосування за проекти та підрахунок результатів

п/п

Зміст заходів

Виконавці

4.1. Підготовка проекту розпорядження Виконавчий апарат

Термін
виконання

4.2. Оприлюднення на офіційному веб- Виконавчий апарат

травень;
не пізніше як за
14 днів до дня
початку
голосування
травень

4.3.

червень

міського голови про затвердження Корюківської міської
переліку пунктів для голосування та ради
графіку їх роботи
сайті Корюківської міської ради Корюківської міської
переліку пунктів для голосування
ради
Організація
голосування
шляхом: Виконавчий апарат
голосування у пунктах голосування в період Корюківської міської
їх роботи та в інформаційному пункті
ради
Корюківської міської ради в у робочий час.

4.4. Встановлення підсумків голосування Виконавчий апарат

Червень – липень

4.5.

Червень – липень

4.6.

5.1.

шляхом підрахунку балів, відданих за Корюківської міської
кожний проект
ради
Складання
рейтингових
списків Виконавчий апарат
проектів з урахуванням результатів Корюківської міської
голосування
ради
Розміщення на офіційному
сайті Виконавчий апарат
Корюківської
міської
ради Корюківської міської
результатів голосування
ради
Завдання 5. Реалізація проектів та оцінка процесу
Визначення
відповідальних
за Виконавчий апарат
реалізацію кожного проекту - Корюківської міської
переможця
ради

липень

грудень місяць
року, що передує
року виконання
проектівпереможців,

5.2. Обов’язкове включення головними Головні розпорядники Відповідно до

5.3.
5.4.
5.4.

розпорядниками
коштів
до
бюджетних запитів на відповідний
бюджетний
період
проектівпереможців, враховуючи вимоги
чинного законодавства
Виконання
головними
розпорядниками бюджетних коштів
проектів – переможців
Формування і подання звітів про
виконання проекту до виконавчого
апарату Корюківської міської ради
Розміщення звітів про виконання
проектів
на
офіційному сайті
Корюківської міської ради

бюджетних коштів

вимог ст. 75, 76, 77
Бюджетного
кодексу України

Головні розпорядники
бюджетних коштів

Протягом
бюджетного року

Головні розпорядники
бюджетних коштів

до 15 числа місяця,
що наступає за
звітним періодом
не пізніше 5 днів
після подання до
сектору

Виконавчий апарат
Корюківської міської
ради

VI. Обсяги і джерела фінансування програми
Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого
законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами тимчасової
класифікації видатків та визначається у рішенні «Про міський бюджет» на
відповідний рік.

Головним розпорядником коштів міського бюджету по видаткам на
реалізацію Програми є установа, організація, яка отримує повноваження
шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів переможців.
Орієнтовні розрахунки видатків на інформаційну, промоційну кампанії
та організацію голосування за проекти наведені у Додатку 1 до Програми.
№
Напрями
Відповідальний
Прогнозний обсяг коштів
використання
виконавець
2022 р.
2023 р. 2024 р.
2025 р.
коштів
Загальний фонд
Виконавчий апарат
1. Інформаційна
Корюківської
кампанія
2.

№

3.

Організація
роботи
обладнання
пунктів
голосування
проекти

та

міської ради
Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради

за

Напрями
використання
коштів

Відповідальний
виконавець

0,1
тисяч
гривень

0,1
тисяч
гривень

0,1
тисяч
гривень

0,1 тисяч
гривень

Прогнозний обсяг коштів
2022 р.

2023 р.

450 тисяч
гривень

500 тисяч
гривень

2024 р.

2025 р.

550 тисяч
гривень

600 тисяч
гривень

Організація голосування Виконавчий апарат
за проекти:
Корюківської
виготовлення бланків
міської ради
для голосування

4. Виконання проектів,
які визнано
переможцями

головний
розпорядник
бюджетних
коштів

Всього

VIІ. Контроль за ходом виконання програми
Контроль за виконанням Програми здійснюють Корюківська міська
рада, виконавчий апарат Корюківської міської ради, експертна група,
відповідно до повноважень.
Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують
цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку
реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних
призначень.
Виконавчий апарат Корюківської міської ради забезпечує контроль за
проведенням інформаційної і промоційної компанії, дотриманням хронології
бюджету участі з етапами і датами проведення заходів , виконанням графіку
проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста.
Експертна група спільно виконавчим апаратом Корюківської міської
ради контролює етап перевірки проекту, про що свідчитимуть заповнені картки

аналізу проектів, розміщення їх сканованих копій на офіційному сайті міської
ради та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проектів, бланк
для голосування з назвами проектів та зазначенням сум на їх реалізацію.
Головний розпорядник бюджетних коштів в межах своїх повноважень
здійснює оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з
моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням
бюджетних коштів.
Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує ефективне
використання коштів, виділених на реалізацію проектів – переможців,
оприлюднює звіти про виконання проектів, співпрацюючи протягом часу
реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото
та інші матеріали розміщується на сайті міської ради.
VIІІ. Очікувані результати виконання програми
Очікуваними результатами виконання програми є:
- створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів
Корюківської міської ради та жителів Громади в бюджетному процесі;
- залучення жителів Громади до процесу прийняття рішень органів
місцевого самоврядування;
- формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання
жителям Громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну
політику;
- вирішення питань, які найбільш хвилюють Громади
№
п/п

Очікувані показники

Одиниця
виміру

2022 р.

2023 р.

2024 р.

2025 р.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

250

встановлю
ється
бюджето
м але не
менше 1%
від
бюджету
розвитку

встановлю
ється
бюджето
м але не
менше 1%
від
бюджету
розвитку

встановлю
ється
бюджето
м але не
менше 1%
від
бюджету
розвитку

Затрати
1.1 Інформаційна
кампанія

тис. грн.

роботи та
1.2. Організація
обладнання
пунктів

тис. грн.

голосування за проекти
Організація голосування
1.3. за проекти: виготовлення
бланків для голосування

тис. грн.

1.3. Реалізація проектівпереможців

Продукти

тис. грн.

№
п/п

Очікувані показники

2.1. Кількість
інформаційних заходів
щодо
ознайомлення
жителів
2.2. Проведення процедури
голосування
Кількість реалізованих
2.3. проектів
Ефективності та
якості
3.1 Відсоток виконання
проектів - переможців
залучення
3.2 Відсоток
жителів Громади до
участі в Програмі

Одиниця
виміру

2022 р.

2023 р.

одиниць

2

4

3

0

одиниць

1

1

1

1

одиниць

більше 1

більше 1

більше 1

більше 1

%

100

100

100

100

%

0,5

1

2

4

2024 р.

2025 р.

ІХ. Звітність про хід виконання Програми
У кінці 2022, 2023, 2024, 2025 року відповідальний виконавець
Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та у січні
місяці подає на розгляд до виконавчого комітету Корюківської міської ради.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми
відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати
її виконання та подає на розгляд до виконавчого комітету Корюківської міської
ради разом із пояснювальною запискою.
Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

Додаток 1
до міської цільової програми
«Громадське бюджетування
(бюджет участі) в Корюківській
міській територіальній громаді
2022-2025 роки»

Орієнтовні розрахунки
видатків на інформаційну, промоційну кампанії та організацію
голосування за проекти за міською цільовою Програмою «Громадське
бюджетування (бюджет участі) в Корюківській міській територіальній
громаді на 2022-2025 роки»
№

Напрями використання
коштів

1

Організація роботи та
обладнання пунктів
голосування за проекти

2

Організація голосування
за проекти: виготовлення
бланків для голосування

3

Виготовлення та
розміщення графічноінформаційних
матеріалів, плакатів,
оголошень щодо
проведення зустрічей та
запрошення до
голосування
Виготовлення банерівстендів

4

Оплата по наданню
консультаційних послуг
щодо написання
проектів, інформаційних
зустрічей з жителями
щодо впровадження
бюджету участі
Всього

Відповідальний
виконавець
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

2023
рік
(тис.
грн.)
0,1

2024рі
к
(тис.
грн.)
0,1

2025
рік
(тис.
грн.)
0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

2

3

2

0

1

1

2

0

1,5

0,5

0,5

0

виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

5

Секретар міської ради

2022
рік
(тис.
грн.)
0,1

виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

А. ПЛЮЩ

Додаток
до Програми управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023
роки
Перелік
заходів Програми управління майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади
на 2021-2023 роки
№

Назва
напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

1

2

3

Здійснення обліку
майна комунальної
власності

Строки
виконан
ня
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

4
5
6
1. Облік майна міської комунальної власності
Здійснення обліку майна комунальної Щороку Корюківська
власності на основі матеріалів
міська рада
інвентаризації майна, забезпечення
контролю за його використанням,
збереженням; відслідковування його
руху, проведення або надання дозволу
на списання, обмін та передачу з
балансу на баланс комунальних
підприємств, організацій та установ
міської ради, яке знаходиться у них на
правах господарського відання або
оперативного управління, в
установленному міською радою
порядку
Укладання договорів з
підприємствами, установами
організаціями про закріплення майна
комунальної власності (крім об'єктів
житлового фонду) на правах
господарського відання або
оперативного управління на підставі
рішення міської ради
Формування та ведення єдиного
реєстру майна комунальної власності

Щороку

Корюківська
міська рада

Щороку

Корюківська
міська рада

Усього по розділу 1
Утриманя майна
міської комунальної
власності

2. Утримання майна міської комунальної власності
Виготовлення технічної документації Щороку Корюківська
(проведення поточної технічної
міська рада
інвентаризації та виготовлення
технічних паспортів) та довідок
характеристик нерухомого майна
міської комунальної власності.
Витрати на утримання майна міської Щороку Корюківська
комунальної власності. (капітальні та
міська рада
поточні ремонти та поліпшення
об’єктів)
Оплата послуг з підключення
Щороку Корюківська
електрообладнання до мереж електро
міська рада
та теплопостачання
Обов’язкові витрати по утриманню в Щороку Корюківська
належному стані майна міської
міська рада
комунальної власності, яке не
використовується (отлата
комунальних послуг, страхування та
охорона майна)

Усього по розділу 2
3. Оренда майна міської комунальної власності
Підготовка об'єктів
Виготовлення технічної документації Щороку Корюківська Міський
міської комунальної
(проведення поточної технічної
міська рада
бюджет,
власності
інвентаризації та виготовлення
спецальний
Корюківської міської технічних паспортів) об'єктів
фонд
територіальної
нерухомого майна, що передається в
громади для передачі в оренду міською радою
оренду
Замовлення оцінки на об'єкти
Щороку Корюківська Міський
нерухомого майна
міська рада
бюджет,
спецальний
фонд

Орієнтовні
обсяги фінансових ресурсів,
тис. грн,
за роками
2021
2022
2023
7
8
9
20,0

40

40

5

1

1

Очікувані результати

10
Забезпечення належного
обліку, контролю та
використання майна
комунальної власності

Забезпечення захисту прав
Корюківської міської ради в
судовому порядку
25,00

41,00

41,00

50

50

50

Отримання
правовстановлюючих
документів

500

500

500

Утримання та зберігання
майна міської комунальної
власності в належному втані

100

100

100

200

200

200

850

850

850

10

10

10

20

20

20

Забезпечення надходження
до міського бюджету коштів
від передачі об'єктів
комунальної власності в
оренду. Очікувані
надходження від оренди
майна міської комунальної
власності за період з 20212023 роки - 1200 тис. грн.

1

2
3
4
Заходи для здійснення Вчинення виконавчого напису та
Щороку
захисту прав
нотаріальне посвідчення
Корюківської міської
ради в орендних
правовідносинах
Оплата судового збору для
Щороку
забезпечення подання позовів,
апеляційних, касаційних скарг, заяв
про перегляд рішень та інших
процесуальних документів для захисту
інтересів Корюківської міської ради

5
Корюківська
міська рада

Корюківська
міська рада

6
Міський
бюджет,
спеціальний
фонд
Міський
бюджет,
спеціальний
фонд

8
10

9
10

20,0

20,0

20,0

60

60

60

10

10

10

Міський
бюджет,
загальний
фонд
Міський
бюджет,
загальний
фонд

10,0

10,0

10,0

2

2

2

Міський
бюджет,
загальний
фонд
Міський
бюджет,
загальний
фонд

10

10,0

10,0

Забезпечить захист прав
міської ради в судовому
порядку

20,0

20,0

20,0

Отримання
правовстановлюючих
документів

52

52

52

15

20

20

Усього по розділу 3
Приймання у
комунальну власність
об'єктів, у тому числі
об'єктів соціальнопобутового
призначення, а також
будівель, споруд
приміщень,
призначених для їх
обслуговування
Приймання у
комунальну власність
об'єктів нерухомого
майна в тому числі, які
віднесені до категорії
"безхазяйного" майна:
об'єктів нерухомого
майна, зовнішніх
інженерних мереж,
об'єктів (елементів)
благоустрою

Оформлення
правовстановлюючих
документів

4. Приймання майна у міську комунальну власність
Щороку Корюківська Міський
міська рада
бюджет,
загальний
фонд

Замовлення оцінки на об'єкти, що
Щороку
приймаються у міську комунальну
власність
Отримання інформаційних довідок
Щороку
щодо власників будинків, квартир для
віднесення нерухомого майна до
категорії "безхазяйного" та прийняття
об'єктів житлового фонду у міську
комунальну власність
Судовий збір за подання заяв до суду Щороку
про передачу "безхазяйного" майна у
міську комунальну власність

Корюківська
міська рада

Виготовлення технічної документації
(проведення поточної технічної
інвентаризації та виготовлення
технічних паспортів)

Корюківська
міська рада

Щороку

Корюківська
міська рада

Корюківська
міська рада

Усього по розділу 4
5. Відчуження майна міської комунальної власності
Виготовлення технічної документації Щороку Корюківська Міський
(проведення поточної технічної
міська рада
бюджет,
інвентаризації та виготовлення
загальний
технічних паспортів)
фонд

Підготовка об'єктів
міської комунальної
власності
Корюківської міської
територіальної
громади які підлягають Проведення незалежної оцінки на
приватизації
об'єкти комунальної власності, які
підлягають відчуженню

Забезпечення систематичним
інформуванням про хід відчуження
(оголошення, реклама у ЗМІ,
інформаційні повідомлення про
оголошення аукціонів та конкурсів,
інформація про підсумки проведення
аукціонів, конкурсів та про продані
об'єкти тощо)

Щороку

Корюківська
міська рада

Міський
бюджет,
загальний
фонд

30

30,

30

Щороку

Корюківська
міська рада

Міський
бюджет,
загальний
фонд

7

10

10

52

60

60

1039,0

1063,0

1063,0

Усього по розділу 5
Усього
Разом по Програмі

Секретар міської ради

Продовження додатка
10
Стягнення з боржників
заборгованості по орендній
платі

7
10

А.ПЛЮЩ

Забезпечення захисту прав
Корюківської міської ради в
судовому порядку

Для подальшої передачі за
договорами оренди, що
збільшить надходження до
міського бюджету від
орендної плати

Забезпечить належну
організацію прийняття у
міську комунальну власність
майна, в тому числі
"безхазяйного" майна та
об'єктів житлового фонду

Забезпечення надходження
до міського бюджету коштів
за рахунок продажу майна
комунальної власності.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м.Корюківка

№ 7-2/VIIІ

Про міський бюджет на 2021 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 10 грудня 2020 року № 407 «Про міський бюджет на 2021 рік», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись Бюджетним
кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Визначити на 2021 рік :
доходи міського бюджету у сумі 213 044 600 гривень, в тому числі доходи
загального фонду міського бюджету 202 293 600 гривень та доходи
спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1
цього рішення;
видатки міського бюджету у сумі 212 882 600 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 200 841 650 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 12 040 950 гривень;
повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
38700гривень;
надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та
надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 289 950 гривень
згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 1 289 950гривень
згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000
гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського
бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до
цього рішення.
4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку міського
бюджету на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,
капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної
інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 35 716 600 гривень згідно з додатком 7
до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2021 рік :
1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи,
визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені
статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначені
статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені
у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені
статтею 64 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2021 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1
статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та
частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини
першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що в 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду
міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69 1 та частини 1 статті
71 бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів,
визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду
на:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право
фінансовому відділу міської ради з 01 січня 2021 року в межах поточного
бюджетного періоду здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово
вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках
з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного
періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів міського
бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6).
11. Надати право фінансовому відділу міської ради:
1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття
тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням
захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами з
обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики
на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом
та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до
трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання
енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи,
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Головним розпорядникам міського бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до
міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського
бюджету;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до
законодавства, а саме:
здійснити публічне представлення та публікацію інформації про виконання
бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення щодо яких
визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими
Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність
виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах
Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах
виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48
Бюджетного кодексу України;
6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати;
7) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення договорів
розпорядниками нижчого рівня за кожним видом енергоносіїв у межах
встановлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих
лімітів споживання.
14. Дозволити фінансовому відділу міської ради вносити зміни до
помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету, а у виключних
випадках та за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних
коштів здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в
межах його загального обсягу бюджетних призначень по загальному та
спеціальному фондах міського бюджету .
15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету
Корюківської міської ради за погодженням з постійної комісії з питань

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста з
послідуючим затвердження на сесії міської ради:
1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського
бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам;
2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у
межах
загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника
бюджетних коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради;
3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів
з інших бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради з наступним
внесенням змін до рішення «Про міський бюджет на 2021 рік»;
4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм,
які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету;
5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з
наступним внесенням змін до рішення «Про міський бюджет на 2021 рік».
16. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Загальному відділу Корюківської міської ради забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Корюківської міської
ради у термін, визначений законодавством.
19. Фінансовому відділу Корюківської міської ради забезпечити у разі
необхідності внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього
рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та
кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними
наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або
забезпечити внесення таких змін рішенням виконавчого комітету після
підписання цього рішення.
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
"Про міський бюджет на 2021 рік" № 7 - 2 / VIIІ

ДОХОДИ
Корюківського міського бюджету на 2021 рік
грн

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

139042000

138782000

260000

0

11000000

Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на
збільшення ринкової вартості

86710000

86710000

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

86710000

86710000

7550000

7550000

0

0

3600000

3600000

3930000

3930000

20000

20000
0

0

13000000
13010100

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(головні рубки)

13010200

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

130301000

Рентна плата за користування надрами

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

7860000

7860000

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)

1000000

1000000

14030000

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

3600000

3600000

14040000

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

3260000

3260000

18000000
18010000
18050000

Місцеві податки
Податок на майно
Єдиний податок

36662000
22927000
13735000

36662000
22927000
13735000

0

0

0

0

19000000

Інші податки та збори

260000

0

260000

0

19010000

Екологічний податок

20000000

Неподаткові надходження

0

260000

0

260000

0

10256000

1345000

8911000

0

0

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

10000

10000

21081100

Адміністративні штрафи

10000

10000

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

1335000

1335000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

920000

920000

0

0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних і фізичних осіб

20000

20000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

600000

600000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно

300000

300000

22080000

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

400000

400000

0

0

22080400

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

400000

400000

22090000
25000000

Державне мито
Власні надходження бюджетних установ

15000
8911000

15000
8911000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1550000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

1550000

1550000

1550000

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

1550000

1550000

1550000

33010100

50000000
50110000

0

30000

0

30000

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

30000

0

30000

150878000
62166600

140127000
62166600

10751000
0

1550000
0

0

0

0

0

10751000

1550000

Разом
Офіційні трансферти

41000000

Від органів державного управління

62166600

62166600

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

61321700

61321700

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

61321700

61321700

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

844900

844900

206500

206500

638400

638400

213044600

202293600

41055000

1550000

Цільові фонди

40000000

41053900

1550000

Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
ВСЬОГО

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

0

Додаток 2
до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
"Про міський бюджет на 2021 рік" № 7- 2 / VIIІ

ФІНАНСУВАННЯ
Корюківського міського бюджету на 2021 рік
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

2
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів
1

208400 Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку(спеціального фонду)
Загальне фінансування
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
602400 розвитку(спеціального фонду)
Всього за типом боргового зобов"язання
Секретар міської ради

Спеціальний фонд
у т.ч.бюджет
Разом
розвитку
5
6

Разом

Загальний
фонд

3

4

0
0

-1289950
-1289950

1289950
1289950

1289950
1289950

0

-1289950

1289950

1289950

0
0

-1289950
-1289950

1289950
1289950

1289950
1289950

0

-1289950

1289950

1289950

0

-1289950

1289950

1289950

А.ПЛЮЩ

Додаток 3
до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
"Про міський бюджет на 2021 рік" № 7-2/VIIІ

РОЗПОДІЛ

видатків Корюківського міського бюджету на 2021 рік
(грн)
Загальний фонд
Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

з них
Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

2

3

4

0100000

Корюківська міська рада (апарат)

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

у тому чмслі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

6
70533530
70533530
20089400

35391400
35391400
14232000

3703500
3703500
470900

14232000

465900

11224400
11224400
11224400
0

5000
1797280
1797280
1797280
0

Х

0100

Х

Державне управління

0110150

0150

0111

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

19381700

19381700

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

707700
17203560
17203560
17203560
1168400

707700
17203560
17203560
17203560
1168400

Освіта

усього

Разом

оплата праці

видатки
розвитку

видатки
споживання

81237530
81237530
20089400

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

усього
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального
виконавця, найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з Типовою
програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

1

Спеціальний фонд

10704000
10704000
0

4229950
4229950
600000

2839950
2839950
600000

600000
1100000
1100000
1100000
0

600000
0
0

1390000
1390000
0

0
0
0

0
0
0

2839950
2839950
600000

0
0

0
0

600000
0
0

0

0

0

85467480
85467480
20689400

19381700
1307700
18303560
18303560
18303560
1168400

Х

1000

Х

0111010

1010

0910

Х

2000

Х

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

250000

250000

250000

150000

150000

150000

Надання дошкільної освіти
Надання дошкільної освіти
Охорона здоров’я

0112111

2111

0726

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

0112144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

768400

768400

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

130000

130000

638400

638400

13768720

13768720

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

206500

206500

Інші заходи та заклади молодіжної політики

856500

856500

331300

331300

12074420

12074420

300000

300000

16812200

6482200

140000

140000

Х

3000

Х

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0113050

3050

1070

0113133

3133

1040

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і
осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Х

6000

Х

Житлово - комунальне господарство

0116011

6011

6020

0116020

6020

0620

0116030

6030

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
Організація благоустрою населених пунктів

0

0

0

0

0

0

0

1100000
1100000
1100000
0

0

0

0

0

638400
9935000

268220

535000

80800

0

0

0

0

0

0

0

13768720
206500
856500

331300
9400000

187420

0

1167100

12074420
300000
10330000

289950

289950

0

0

0

289950

17102150
140000

10330000
6342200

768400
130000

10330000
6342200

0
0

1167100

10330000
289950

289950

289950

6632150

Економічна діяльність

Х

7000

Х

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

0117350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)

0117412

7412

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0456

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

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права
на неї

0117461

0117650

7461

7650

0117660

7660

0490

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

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

11795250

11421250

80000

30000

0

0

1980000

1950000

1500000
400000

30000

0

0

1950000

13775250

1500000

1500000

1500000

400000

400000

400000

50000

299000

80000

299000

11350000

11350000

20000

20000

21250

374000

299000
11350000
40000

40000

40000

60000

10000

10000

10000

10000

21250

0117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фонди, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0117693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Х

8000

Х

Інша діяльність

400000

400000

0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

400000

400000

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

21250

30000

25000

30000

30000

25000
0

0

0

25000
260000

0

260000

0

0

0

660000
400000

260000

260000

260000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

0610000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

Х

0100

Х

0610160

0160

0111

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

Освіта

117760320

117760320

83584100

6165560

0

7811000

0

7811000

0

0

0

125571320

117760320
1167400

117760320
1167400

83584100
952400

6165560
0

0
0

7811000
0

0
0

7811000
0

0
0

0
0

0
0

125571320
1167400

1167400

1167400

952400

104285710

104285710

74881700

5413050

3646860

3646860

2510000

197160

400000

400000

4046860

4596890

7406000

7406000

31837390

Х

1000

Х

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

24431390

24431390

11500000

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

61321700

61321700

50261700

0611031

1031

1167400
0

7807000

0

7807000

0

0

0

112092710

61321700

0611070

1070

0960

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

3749100

3749100

2480000

202500

0611080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

5238200

5238200

4000000

246800

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4861010

4861010

3570000

139650

0611142

1142

0990

290000

290000

0611160

1160

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних
працівників

747450

747450

560000

30050

Х

3000

Х

Соціальний захист та соціальне забезпечення

423700

423700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423700

0

4000

0

4000

0

0

0

9584010

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Х

4000

Х

Культура і мистецтво

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0614040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

752510

1796170

1796170

1230000

148570

875280

875280

570000

38880

875280

6538560

6538560

4500000

565060

6538560

370000

370000

2303500

2303500

1450000

0

200000

200000

200000

80000

80000

80000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

2023500
1843800
1843800

2023500
1843800
1843800

1450000
796800
796800

2700
2700

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2023500
1843800
1843800

Державне управління

1031500

1031500

796800

2700

0

0

0

0

0

0

0

1031500

1031500

1031500

796800

2700

812300
812300

812300
812300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

812300
812300

200841650

190137650

119772300

9871760

10704000

12040950

2839950

9201000

0

0

2839950

212882600

0828
0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Х

5000

Х

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту

0615031

5031

0810

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо юнацьких спортивних товариств

Фізична культура і спорт

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

Х

0160

0111

Х

9000

Х

0119110

9110

0180

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об’єднаних громадах
Міжбюджетні трансферти
Реверсна дотація
Всього видатків

Секретар міської ради

747450

6300000

4082

3710160

290000

423700

4060

0100

4862010

9580010

0614082

Х

1000

423700

0614060

3710000

5238200
1000

9580010

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

3700000

3749100

423700

4000

4000

1800170

370000

А.ПЛЮЩ

0

0

0

0

0

0

0

2303500

1031500

Додаток 4
до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
"Про
міський бюджет на 2021 рік" № 7- 2 / VIIІ

КРЕДИТУВАННЯ

Корюківського міського бюджету в 2021 році
(грн)

Код Програмної
Код Типової
класифікації
програмної
видатків та
класифікації видаткв
кредитування
та кредитування
місцевих бюджетів місцевих бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми або
напрямку видатків згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Корюківська міська
рада (апарат)

0100000

0118800

8800

0118831

8831

0118832

8832

Надання кредитів

Спеціальний фонд
загальний
фонд

38700

1060

Надання довгострокових
кредитів індивідуальним
забудовникам на селі

162000

38700

1060

Повернення довгострокових
кредитів, наданих
індивідуальним забудовникам
на селі

Секретар міської ради

0

200700

-38700

-38700

0

-38700

-38700

-38700

-38700

-38700

А.ПЛЮЩ

разом

Всього

200700

200700

загальний
фонд

у тому
числі
бюджет
розвитку

0 -38700

0

Спеціальний фонд
разом

Всього

200700

162000

162000

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

162000

Кредитування

Всього

Спеціальний фонд
разом

Всього

Кредитування -всього

Повернення кредитів

у тому
числі
бюджет
розвитку

162000

162000

162000

0

162000

38700

200700

0

-38700

-38700

162000

0

162000

162000

Додаток 5
до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року
"Про міський бюджет на 2021 рік"
№ 7- 2 / VIIІ

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

Код Класифікації доходу
бюджету/код бюджету
1

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного
трансферту
2
1. Трансферти із загального фонду

41033900/99000000000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

61321700

41053900/ 25100000000

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет

206 500

41055000/ 25100000000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету / Обласний бюджет Чернігівської області

638 400

Х

УСЬОГО за розділом 1

62 166 600

Усього
3

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної
класифікації аидатків та
кредитування місцевого
бюджету

Найменування трансферту / Найменування
бюджету - отримувача міжбюджетного
трансферту

Усього

1

2

3

4

1. Трансферти із загального фонду
3719110
Х

Секретар міської ради

9110
Х

Реверсна дотація / Державний бюджет
УСЬОГО за розділом 1

А.ПЛЮЩ

812300
812300

Додаток 6

до рішення другої сесії
від 15 грудня 2020 року

Корюківської міської ради восьмого скликання
"Про міський
бюджет на 2021 рік" № 7-2 / VIIІ

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2021 році
(грн)

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів
Код
місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
Функціональної
найменування бюджетної програми або напрямку
класифікації
видатків згідно з Типовою програмною
видатків та
класифікацією видатків та кредитування
кредитування
місцевих бюджетів
бюджету

1

2

3

0100000
0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно -

Інша діяльність у сфері
державного управління
Організація благоустрою
населених пунктів

0110180

0180

0133

0116030

6030

0620

Найменування обєкта бдівництва/ вид будівельних робіт, в тому
числі проектні роботи

4

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

5

Рівень готовності об’єкта на
кінець бюджетного періоду, %

8

9

10

Капітальні видатки

600000

Капітальні видатки

289950

Реконструкція нежитлового приміщення під
автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна
9-а, м.Корюківка, Чернігвської області
ПКД "Капітальний ремонт автомобільної
дороги по вул.Слов’янська м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області"
Капітальний ремонт автомобільної дороги по
вул. Вокзальна, м.Корюківка, Корюківський
район, Чернігівської області

7310

0443

0117350

7350

0443

011760

7650

0490

0490
0490
Х

несільськогосподарського
призначення або прав на них
комунальної власності для
продажу на земельних торгах та
проведення
таких торгів
видаткистадіон з олаштуванням
Співфінансування
інвестиційних Капітальні
ПКД "Футбольний
УСЬОГО
Х

Секретар міської ради

7

Обсяг ввидатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об’єкта в
бюджетному періоді,.
гривень

2839950

0117310

7660
7361
Х

6

Рівень виконання
робіт на початок
бюджетного
періоду, %

Капітальні видатки

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства
Розроблення схем планування та
забудови територій
(містобудівної документації)
Капітальні видатки
Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи
права на неїземельних ділянок
Капітальні видатки
Підготовка

0117660
0617361
Х

Загальна тривалість
будівництва (рік
Загальна вартість
початку і
об’єкта, гривень
завершення)

2020-2021

1557450

30450

2021

65000

65000

2021

1404550

1404550

400000

40000

Х

А.ПЛЮЩ

Х

10000
2839950

Х

Додаток 7
до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
"Про міський бюджет на 2021 рік" № 7-2 / VIIІ

РОЗПОДІЛ
витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних
у 2021 році
(грн.)
Код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
Код Програмної
місцевих бюджетів
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

1

2

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

3

0110180

0110180

0110180

0112010

0112111

0112144

0113133

0113192

0113242

0113242

0116011

0116020

4

Спеціальний фонд
Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента,
яким затверджено місцеву
регіональну прогаму

0180

0180

0180

0180

2010

2111

2144

3133

3192

3242

3242

6011

6020

Усього

5

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

7
3138650

8
2839950

600000

600000

289950

289950

35716600

6
32577950

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

90000

90000

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

0110180

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або
напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Інша діяльність у сфері державного управління

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на
2019-2021 роки
"Управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023
роки"

400000

400000

Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади земельних
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік"

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

630000

30000

Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у
Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.10.2020

138700

138700

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

250000

250000

0726

Програма підтримки сталого функціонування та модернізації
Первинна медична допомога населенню, що
матеріально - технічної бази закладів первинної медико надається центрами первинної медичної (медико- санітарної допомоги на території Корюківської
санітарної) допомоги
територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

150000

150000

0763

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на
Централізовані заходи з лікування на цукровий цукровий діабет жителів Корюківської міської
та нецукровий діабет
територіальної громади на 2021 - 2023роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

768400

768400

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

856500

856500

0111

0111

0111

0111

1040

Інша діяльність у сфері державного управління

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1030

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

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на
2021-2023 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

331300

331300

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

«Соціальний захист окремих категорій населення на 20192021 роки»

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

270000

270000

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023
роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

30000

30000

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

140000

140000

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2020-2022 роки", "Програма запобігання
бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на
території Корюківської міської ради на 20202022роки""Поводження з твердими побутовими відходами в
Корюківській територіальній громаді на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сісії
сьомого скликання від
20.12.2018, тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

10330000

10330000

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018 , рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради
від 15.12.2020
Рішення
двадцятої сесії

1090

6020

0620

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
на 2019-2021роки", "Програма (План) соціальноекономічного та культурного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021 рік",

5182150

4892200

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на
2019-2021 роки"

Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

93600

93600

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

1450000

1450000

Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять пршої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

80000

80000

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
на 2019-2021роки", "Програма (План) соціальноекономічного та культурного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021 рік",

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018, рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від
15.12.2020

1500000

1500000

1500000

0443

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

400000

400000

400000

40000

40000

10000

10000

0117130

0117310

0117350

0117412

0117461

7130

7310

7350

7412

7461

0421

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

299000

299000

0456

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

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

11350000

11350000

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

60000

20000

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

10000

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

21250

21250

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

25000

25000

Рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
21.12.2017

400000

400000

"Програма охорони навколишнього природного середовища
Корюківської міської ради на 2021-2023 роки", "Програма
раціонального використання та охорони водних ресурсів
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018, рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради восмьмого скликання
від 15.12.2020

260000

Програма підтримки індивідуального житлового будівництва
"Власний дім"на 2021-2023 роки на території Корюківської
міської ради

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

0117650

7650

0490

0117660

7660

0490

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї
Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або
прав на них комунальної власності для
продажу на земельних торгах та проведення
таких торгів

0490

Членські внески до асоціації органів місцевого
"Членські внески" на 2020-2022 роки
самоврядування

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

0320

Заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних Програма "Цивільного захисту населення Корюківської
ситуацій та наслідків стихійного лиха
громади на 2021 - 2023 роки"

0117680

0117693

0118110

7680

7693

8110

0118340

8340

0540

0118831

8831

1060

Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів

Надання кредиту

РАЗОМ

Секретар міської ради

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої необхідності та хлібом на 20212023 роки

200700
35716600

260000

162000
32577950

А.ПЛЮЩ

38700
3138650

2839950

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 8-2/VIIІ

Про План (Програму) соціально – економічного
та культурного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 10 грудня
2020 року № 408, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально - економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила :
1.
Затвердити План (Програму) соціально – економічного та
культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік,
що додається.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально – економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15 грудня 2020 р. № 8-2/VIIІ

План (Програма)
соціально – економічного
та культурного розвитку
Корюківської міської територіальної громади
на 2021 рік

м. Корюківка
2020

ЗМІСТ
1.

1.1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Вступ
Аналітична частина Плану (Програми) соціально– економічного та
культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади

3
4

Коротка характеристика громади
Аналіз соціально-економічного і культурного розвитку Корюківської
міської територіальної громади
Основні проблеми та пріоритетні напрями соціально – економічного
розвитку (SWOT-аналіз)
Створення умов для стабільного соціально – економічного розвитку
громади
Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на 2021 рік
Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та
середнього підприємництва
Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади
Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та
ефективності використання бюджетних коштів
Реалізація політики у галузі будівництва та земельних відносин
Розвиток житлово – комунального господарства та інфраструктури
Забезпечення підвищення якості та доступності освіти, медичного
обслуговування, соціального захисту населення, спорту та культури
Розвиток
сільськогосподарських
підприємств
та
сільськогосподарського виробництва
Транспорт і зв’язок
Забезпечення доступності та якості адміністративних послуг
Модернізація інфраструктури міста та сільських населених пунктів
Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня
безпеки життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки
Механізм реалізації Плану (Програми) та її організаційне та
фінансове забезпечення
Додатки
Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної
сфери, заходів, які будуть фінансуватись з міського бюджету та
інших джерел, включених у План (Програму) соціально –
економічного та культурного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021 рік

4
5
8
18
18
20
20
21
22
23
25
31
32
32
33
34
34

35
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ВСТУП
План (Програма) соціально - економічного та культурного розвитку
Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік (далі – План)
розроблений відповідно до вимог законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові
програми», відповідно наказу Мінрегіон від 30.03.2016 року №75 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації
прогнозних та програмних документів соціально – економічного розвитку
об’єднаної територіальної громади».
План спрямовано на досягнення стратегічних цілей:
Державна стратегія регіонального розвитку на
2021-2027 роки,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2020 року
№695;
Стратегія сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року,Плану
заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської
області на період до 2027 року;
Стратегічний план розвитку Корюківської об’єднаної територіальної
громади до 2025 року.
План соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської
міської територіальної громади на 2021 рік є комплексною системою завдань
та способів їх виконання, що визначає цілі та стратегію розв’язання соціальних
і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс
конкретних, узгоджених заходів економічно-соціального, культурного і
духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.
Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити
стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету
громади та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для
створення повноцінного життєвого середовища з дотриманням державних
соціальних стандартів та гарантій.
Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та
удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах
ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та
інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної
та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та
внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності
широкого спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення.
План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки,
поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного
розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх
та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи
економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її
реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального
розвитку на 2021 рік.
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Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту
населення.
План є основою для формування та раціонального використання фінансових
ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного
розвитку Корюківської міської ради на 2021 рік.
У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Плану затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради.
1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1.1. Коротка характеристика громади
Корюківська територіальна громада почала функціонувати з 01 січня
2017 року. З жовтня 2020 року до Корюківської міської територіальної громади
входять такі населені пункти:
м. Корюківка, села Лебіддя, Трудовик, Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова
Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка,
Шишка, Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда, Наумівка, Андроники,
Високе, Переділ, Спичувате, Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, Гутище,
Заляддя, Олійники, Довга Гребля, Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне,
Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка, Бешківка,
Домашлин, Луковець, Верхолісся, Олександрівка, Піски, Бурківка, Савинки,
Охрамієвичі, Лупасове, Романівська Буда, Рибинськ, с-ще Голубівщина,
Журавева Буда, Лісове, Новоселівка, Парастовське, Стопилка,Перелюб, Баляси,
Прибинь, Костянтинівка, Білошицька Слобода, Майбутнє, Шишківка, Рудня.
Загалом Корюківська громада нараховує 66 населених пунктів – 1 місто і
65 сіл і селищ. Корюківська територіальна громада займає площу 1164,8 кв. км.
Чисельність населення громади – 21244 мешканців (83,6% мешканців району).
Частка міського населення становить 59,0%, сільського – 41,0% від його
загальної чисельності. Щільність населення – 18 чол./ кв. км.
Адміністративний центр громади – місто Корюківка, розташоване в
північній частині Чернігівської області у верхів’ї р. Бреч (ліва притока Снову).
Площа міста – 15 км². Чисельність населення – 12539 тис. чол. Відстань до
обласного центру: залізницею – 237 км, автомобільним шляхом – 99 км.
Координати міста: 51° 46' 22'' пн. ш.; 32° 16' 23'' сх. д. Висота над рівнем
моря — 133 м.
Корюківська територіальна громада знаходиться на півночі України в
межах
Чернігівського
Полісся.Територія
громади розташована на
Придніпровській низовині. Поверхня більшої частини – низовинна плоска
зандрова рівнинна; східної – хвиляста і горбисто-хвиляста моренно-зандрова
рівнинна. Поширені прохідні долини, блюдця, западини, у східній частині є
карстові форми рельєфу.
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Клімат територіальної громади помірно-континентальний із м’якою
зимою і теплим, іноді – жарким літом. Середньорічна температура повітря
+6,1ºС. Середня температура повітря липня становить + 19,2 ºС, січня –6,9ºС.
Максимальна температура влітку досягає +37 ºС, мінімальна взимку –35ºС.
Територія характеризується достатнім зволоженням. Середньорічна кількість
опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період — 439 мм. Період із
температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового покриву – 2325 см. Територія належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони.
Площа водного дзеркала річок, озер, ставків громади складає 852,61 га.
Територією громади протікають річки Бречиця, Ревна, Слот, Снов, Турчанка,
Убідь, які впадають в р. Бреч. Усі річки належать до Дніпровського басейну.
Ґрунти представлені, переважно, дерново-підзолистими оглеєними, дерновими і
дерново-підзолистими, а також торфово-болотними ґрунтами. Середній бал
ґрунтового покриву оцінюється в 34 б. Надра небагаті мінерально-сировинними
ресурсами. Основними видами корисних копалин громади є поклади глини,
піску та торфу.
Площа лісів громади становить 52011,7026 га. Зона мішаних лісів
представлена такими основними лісовими породами, як сосна, береза, дуб,
липа, осика, вільха. Природно-заповідний фонд представлено рядом заказників
загальнодержавного та місцевого значення, пам’ятками природи та
заповідними урочищами. Тут переважають листяні породи дерев і чагарники. У
лісах збереглися унікальні вікові дерева – велети-дуби, окремі з яких мають вік
понад 300 років.
2. Аналіз соціально-економічного і культурного розвитку
громади
Основним завданням міської ради як 2020 році так і в 2021 році було і
буде наповнювання міського бюджету коштами, необхідними для виконання
програмних завдань, а саме:
Місцевий економічний розвиток громади спрямований на високий
рівень зайнятості та наповнюваність бюджету;
Підвищення якості комунальних послуг та сталий екологічний
розвиток;
Сучасна соціальна сфера та підвищення якості життя;
Інфраструктурний розвиток;
Формування спроможної місцевої громади.
За підсумками 11 місяців 2020 року до Корюківського міського бюджету
надійшло всього доходів 178356,7 тис. грн., в т.ч. власні доходи -119654,5 тис.
грн., 58702,2 тис. грн. – трансферти з Державного та інших бюджетів. За 11
місяців 2020 року власні доходи міського бюджету зросли до аналогічного
періоду 2019 року на 7,1 млн.грн. (або 106,3%). Таке зростання в основному
обумовлене збільшенням надходжень податку на доходи фізичних осіб,
місцевих податків і зборів, власних надходжень бюджетних установ.
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Найбільш питому вагу у власних надходженнях об’єднаної
територіальної громади займає податок на доходи фізичних осіб (55,4%). За 11
місяців поточного року надійшло 66318,3 тис. грн. Найбільшими платниками
ПДФО стали АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», ТОВ «Слав Форест», ДП
«Корюківський лісгосп», ТОВ «Корфад», ТОВ «ПГ «Бреч», Відділ освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради тощо.
По результатам 11 місяців 2020 року місцевих податків і зборів надійшло
в сумі 30297,4 тис. грн. Найбільші надходження відбулись по наступним видам
місцевих податків:
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 2088,3
тис. грн.,
- плата за землю – 16152,3 тис. грн.,
- єдиний податок – 11925,1 тис. грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, за 11 місяців 2020 року
місцевих податків і зборів надійшло на 4902,2 тис. грн. більше (або 119,3%).
Збільшення відбулось переважно в результаті виконання плану заходів щодо
наповнення місцевого бюджету в частині здачі земель сільськогосподарського
призначення в оренду.
Вищезазначені доходи міського бюджету за 2020 рік дали можливість
значно покращити соціальну інфраструктуру територіальної громади.
Закінчується робота по реалізації проєктів в рамках програми «Велике
будівництво», а саме
Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з
енергоефективними заходами та створенням нового освітнього простору по
вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням черговості: І
черга – зовнішнє утеплення; ІІ черга – заміна покриття, зовнішніх вікон та
дверей; ІІІ черга – внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з
улаштуванням ІТП (ІІІ черга – внутрішнє опорядження та заміна
інженерних мереж з улаштуванням ІТП) (45450000-6 Інші завершальні
будівельні роботи) на загальну суму 43 190, 00 тис. грн., а також будівництво
футбольного стадіону з облаштуванням трибун та роздягалень на території
Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по вулиці Шевченка, 116 а, м. Корюківка,
Чернігівської області на загальну суму 8744,988 тис. грн., з них 4500,00 тис.
грн. кошти ДФРР,4244,988 тис. грн. кошти міського бюджету.
Проводиться реконструкція каналізаційної насосної станції та
каналізаційного колектору по вул. Вокзальна,8Б в м. Корюківка, Чернігівської
області на загальну суму 1429,244 тис. грн. за кошти міського бюджету та
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
Проведено поточний ремонт водопровідної системи в с. Савинки 290 м. –
92,8 тис. грн.
Придбано два шкільні автобуси (1800,000 тис. грн.)з урахуванням потреб
дітей з інвалідністю, один з яких передано до Наумівської ЗОШ, а інший
планується передати з 01 січня 2021 року до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.№1.
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Проведено реконструкцію ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул.
Бородавко в с. Наумівка -153,996 тис. грн.
Проходить реконструкція нежитлового приміщення під автомобільні
бокси за адресою вул. Вокзальна, буд. 9А м. Корюківка (швидка допомога) на
загальну суму близько 1244,688 тис. грн.;
Протягом 2020 року проводилась робота по забезпеченню благоустрою
міста ті сільських населених пунктів (прибирання міста та населених пунктів,
утримання парків, скверів, кладовищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз
сміття, спилювання аварійних дерев та інші види робіт, встановлення огорож
біля кладовищ, благоустрій колодязів, висаджування квітів та декоративних
дерев та ін.).
Проведені послуги з облаштування крапельного поливу в м. Корюківка198,00 тис. грн.
Поточний ремонт тротуару по вул. Шевченка в м. Корюківка - 49,90 тис.
грн.
Проведена робота по спилюванню аварійних дерев на території громади
на загальну суму в 198,00 тис. грн.;
На поліпшення технічного стану та благоустрій водойм на території
Корюківської громади для відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, ставків, очищення від дерев
витрачено 30,00 тис. грн.;
Послуги з прибирання міського пляжу на загальну суму - 34,68 тис. грн.;
Для благоустрою громади у 2020 році були закуплені сажанці квітів на
загальну суму - 12,150 тис. грн., а також на 80,00 тис. грн. закуплений
декоративний посадковий матеріал, дерева та кущі.
На близько 100,00 тис. грн. закуплені лавки.
Зроблено облаштування навісу над контейнерами на 11,00 тис. грн.;
Закуплені вуличні спортивні майданчики та вуличні дитячі майданчики 354,40 тис. грн.;
Проведено благоустрій території громади - 153,06 тис. грн.;
Зроблено поточний ремонт пам’ятника по вул. Вознесенській в м.
Корюківка-67,94 тис. грн.;
Протягом року з міського бюджету використано на капітальний ремонт
дороги по вул. Шевченка в м. Корюківка – 1313,93 тис. грн., на поточний
ремонт (прибудинкова територія, ямковий ремонт) – 3722,71 тис. грн.
Проведено грейдерування доріг по територіальній громаді в сумі біля
1345,00 тис.грн. Відремонтовано більше 6072,0 тис.м2 доріг.
На утримання доріг в осінньо – зимовий період (посипання, чищення
доріг) витрачено біля 131,3 тис. грн.
В місті здійснюється автобусне перевезення пасажирів. Перевізнику з
міського бюджету надається компенсація на покриття різниці між ціною квитка
та тарифом на перевезення одного пасажира в сумі трохи більше 100,00 тис.
грн.
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Комунальні підприємства міської ради - Корюківська ЖЕК, КП
«Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій», КП «Убідьське», в повному обсязі
забезпечили підтримання життєдіяльності території в сферах своєї діяльності.
Міська рада тісно співпрацювала з підприємствами інших форм власності з
надання інших комунальних послуг.
Комунальним підприємствам Корюківської міської ради надавались
дотації з міського бюджету з метою забезпечення їх стабільної діяльності.
Спрямовання власних коштів міського бюджету на утримання охорони
здоров’я на 25.11.2020 року в сумі (факт) 5465,698 тис. грн.( Комунальне
некомерційне підприємство «Корюківській ЦРЛ» Корюківської міської ради –
4492,454 тис. грн., Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»
Корюківської міської ради – 973,244 тис. грн.).
Корюківська міська рада стала учасником програми DOBRE. Спільна
робота з DOBRE призведе до суттєвих покращень в управлінні громадою та
зміцнить спроможність громади надавати кращі послуги мешканцям громади,
стимулювати економічний зріст та залучити більше громадян до прийняття
рішень.
Корюківська громада в 2016 році приєдналася до Європейської ініціативи
«Угода Мерів». В 2020 та 2021 роках запланована розробка Базового кадастру
викидів та перезатвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та
клімату до 2030 року по Корюківській територіальній громаді.
В 2020 році Корюківська міська рада стала переможцем конкурсу «Золота
Ділянка 2020» в рамках проєкту Польської Допомоги задля Розвитку
«Підвищення конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток
польсько-українського економічного співробітництва».
1. Основні проблеми та пріоритетні напрями
соціально – економічного розвитку
До основних чинників, що гальмують соціально – економічний розвиток
територіальної громади належать:
брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування в
розвиток;
безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
незадовільний
стан
житлово-комунального
господарства
(зношеність мереж теплопостачання та частково водопровідно-каналізаційного
господарства,);
забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами ;
дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, високе
навантаження найнятих громадян на одне вільне робоче місце, що дає
можливість для відкриття та створення нових фізичних та юридичних осіб у
сферах виробничої діяльності:
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залишається низьким рівень фінансування медичної галузі та
недостатнє кадрове забезпечення кваліфікованими медичними працівниками);
недостатній
рівень
гуманітарних послуг, необхідність
продовження роботи щодо подальшого проведення матеріально – технічного
забезпечення та проведення ремонту міських дошкільних навчальних закладів,
надання матеріальної допомоги загальноосвітнім закладам, культури і спорту;
незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських
перевезеннях.
Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних
пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально –
економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної
громади на 2021 рік.
SWOT-аналіз
SWOT-аналіз – аналіз у стратегічному плануванні, що полягає в
розділенні чинників і явищ на чотири категорії: сильних (S – strengths) і
слабких (W – weaknesses) сторін проекту, можливостей (O – opportunities), що
відкриваються при його реалізації, та небезпек (T – threats), пов'язаних з його
здійсненням.
SWOT-аналіз Корюківської громади
Сильні сторони
1. Розвинута лісова промисловість
(лісозаготівельна,
деревообробна, целюлознопаперова, біоенергетика, дари
лісу)
2. Придатні для органічного
землеробства земельні ресурси
3. Працюючі очисні споруди в
центрі громади
4. Ефективна система безпеки в
територіальній громаді
5. Задовільний стан дорожнього
покриття
6. Розвинена електромережа
7. Досвідчені активні працівники в
органах управління, бюджетній
сфері
8. Відкритість органів влади,
залученість громадськості до
процесу прийняття рішень
9. Оптимізована мережа освітніх
закладів з високоякісними

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Слабкі сторони
Віддалене
географічне
розташування,
на
кордоні
з
Російською Федерацією
Низькокваліфіковані
кадри,
недостатність фахівців робітничих
та
вузькоспеціалізованих
спеціальностей
Відсутність
сучасних
форм
управління
(е-врядування,
енергоменеджмент,
надання
адміністративних послуг)
Низький
рівень
активності,
інерційність населення
Незадоволеність мешканців якістю
послуг
територіальних
представництв центральних органів
виконавчої влади
Недостатня взаємодія місцевих
органів
виконавчої
влади
з
органами місцевого самоврядування
Слабка
система
інформування
населення
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послугами
10.Наявність туристичноготельного комплексу з
перспективами подальшого
розвитку
11.Посилене фінансування
гуманітарної та соціальної сфери
з місцевого бюджету

8. Висока залежність бюджету від
одного великого платника
9. Застаріла
мережа
водо-,
теплопостачання
10.Забруднення природних ресурсів,
нераціональне використання земель
11.Неоптимізована мережа закладів
культури
12.Застаріла матеріально-технічна база
освітніх та культурних закладів
Можливості
Загрози
1. Зростання попиту на
1. Активізація військового конфлікту
продовольство на світовому
на сході України
ринку, зокрема органічні
2. Нестабільна економічна ситуація в
продукти
країні, інфляційні процеси
2. Зростання популярності
3. Непрогнозованість зовнішніх
сільського, зеленого туризму
ринків, доступу до ринку ЄАЕС
3. Розвиток енергоощадних
4. Урядова стратегія реформування
технологій
лісового господарства на період до
4. Зацікавленість інвесторів у
2022 року
механізмі енергосервісних
5. Ризик природних катастроф,
контрактів
обумовлених геологічними
5. Продовження євроінтеграційних
особливостями
процесів та реформ в Україні
6. Відтік кваліфікованих кадрів
6. Діяльність в Україні проєктів
7. Корупція
міжнародної допомоги з
8. Нерозроблені механізми
підтримки територіальної
впровадження закону «Про освіту»
громади
9. Бюрократизація управління
7. Бюджетна підтримка
гуманітарною та соціальною
територіальної громади
сферами
8. Прогресивні норми закону «Про 10.Погіршення медичних послуг в
освіту»
сільській місцевості внаслідок
9. Збільшення державних видатків
медичної реформи
на гуманітарну та соціальну
11.Зневіра громадян внаслідок
сфери
згортання реформ
10.Медична реформа
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SWOT-матриця Корюківської громади
Сильні сторони
1. Розвинута лісова промисловість
(лісозаготівельна,
деревообробна, целюлознопаперова, біоенергетика, дари
лісу)

Можливості
1. Зростання попиту на
продовольство на
світовому ринку, зокрема
органічні продукти

2. Придатні для органічного
землеробства земельні ресурси

2. Зростання популярності
сільського, зеленого
туризму

3. Працюючі очисні споруди в
центрі територіальній громаді

3. Розвиток енергоощадних
технологій

4. Ефективна система безпеки в
територіальній громаді

4. Зацікавленість інвесторів у
механізмі енергосервісних
контрактів

5. Розвинена електромережа

5. Продовження
євроінтеграційних процесів
та реформ в Україні

6. Досвідчені активні працівники
в органах управління,
бюджетній сфері

6. Діяльність в Україні
проєктів міжнародної
допомоги з підтримки
територіальної громади

7. Відкритість органів влади,
залученість громадськості до
процесу прийняття рішень

7. Бюджетна підтримка
територіальної громади

8. Наявність туристичноготельного комплексу з
перспективами подальшого
розвитку

8. Прогресивні норми закону
«Про освіту»

9. Посилене фінансування
гуманітарної та соціальної
сфери з місцевого бюджету

9. Збільшення державних
видатків на гуманітарну та
соціальну сфери
Медична реформа
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Слабкі сторони
1. Віддалене географічне
розташування, на кордоні з
Російською Федерацією

Можливості
1. Зростання попиту на
продовольство на світовому
ринку, зокрема органічні
продукти

2. Низькокваліфіковані кадри,
недостатність фахівців
робітничих та
вузькоспеціалізованих
спеціальностей

2. Зростання популярності
сільського, зеленого туризму

3. Відсутність сучасних форм
управління (е-врядування,
енергоменеджмент)

3. Розвиток енергоощадних
технологій

4. Низький рівень активності,
інерційність населення

4. Зацікавленість інвесторів у
механізмі енергосервісних
контрактів

5. Слабка система інформування
населення

5. Діяльність в Україні проєктів
міжнародної допомоги з
підтримки територіальної
громади

6. Висока залежність бюджету від
одного великого платника

6. Бюджетна підтримка
територіальної громади

7. Забруднення природних
ресурсів, нераціональне
використання земель

7. Прогресивні норми закону
«Про освіту»

8. Неоптимізована мережа
закладів культури

8. Збільшення державних
видатків на гуманітарну та
соціальну сфери

9. Застаріла матеріально-технічна
база освітніх та культурних
закладів

9. Медична реформа
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Сильні сторони
1. Розвинута лісова промисловість
(лісозаготівельна,
деревообробна, целюлознопаперова, біоенергетика, дари
лісу)

Загрози
1. Активізація військового
конфлікту на сході України

2. Придатні для органічного
землеробства земельні ресурси

2. Нестабільна економічна
ситуація в країні,
інфляційні процеси

3. Працюючі очисні споруди в
центрі територіальної громади

3. Непрогнозованість
зовнішніх ринків, доступу
до ринку ЄАЕС

4. Ефективна система безпеки в
територіальній громаді

4. Недосконалість
законодавства у сфері
децентралізації

5. Задовільний стан дорожнього
покриття

5. Урядова стратегія
реформування лісового
господарства на період до
2022 року

6. Розвинена електромережа

6. Ризик природних катастроф,
обумовлених геологічними
особливостями

7. Досвідчені активні працівники
в органах управління,
бюджетній сфері

7. Відтік кваліфікованих
кадрів

8. Відкритість органів влади,
залученість громадськості до
процесу прийняття рішень

8. Корупція

9. Оптимізована мережа освітніх
закладів з високоякісними
послугами

9. Нерозроблені механізми
впровадження закону «Про
освіту»

10.Наявність туристичноготельного комплексу з
перспективами подальшого

10.Бюрократизація управління
гуманітарною та
соціальною сферами
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розвитку
11.Посилене фінансування
гуманітарної та соціальної
сфери з місцевого бюджету

11.Погіршення медичних
послуг в сільській
місцевості внаслідок
медичної реформи
12.Зневіра громадян внаслідок
згортання реформ
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Слабкі сторони
1. Віддалене
географічне
розташування, на кордоні з
Російською Федерацією

Загрози
1. Активізація військового
конфлікту на сході України

2. Низькокваліфіковані кадри,
недостатність фахівців
робітничих та
вузькоспеціалізованих
спеціальностей

2. Нестабільна економічна
ситуація в країні,
інфляційні процеси

3. Відсутність сучасних форм
управління (е-врядування,
енергоменеджмент)

3. Непрогнозованість
зовнішніх ринків, доступу
до ринку ЄАЕС

4. Низький рівень активності,
інерційність населення

4. Недосконалість
законодавства у сфері
децентралізації

5. Незадоволеність
мешканців
якістю послуг територіальних
представництв
центральних
органів виконавчої влади

5. Урядова стратегія
реформування лісового
господарства на період до
2022 року

6. Недостатня взаємодія місцевих
органів виконавчої влади з
органами
місцевого
самоврядування

6. Ризик природних катастроф,
обумовлених геологічними
особливостями

7. Слабка система інформування
населення

7. Відтік кваліфікованих
кадрів

8. Висока залежність бюджету від
одного великого платника

8. Корупція

9. Застаріла
мережа
теплопостачання

водо-,

9. Нерозроблені механізми
впровадження закону «Про
освіту»

10.Забруднення
природних
ресурсів,
нераціональне
використання земель

10.Бюрократизація управління
гуманітарною та
соціальною сферами
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11.Неоптимізована
закладів культури

мережа

12.Застаріла матеріально-технічна
база освітніх та культурних
закладів

11.Погіршення медичних
послуг в сільській
місцевості внаслідок
медичної реформи
12.Зневіра громадян внаслідок
згортання реформ
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Пріоритети розвитку
1. Зовнішні можливості, які підтримують сильні сторони.
В економічній сфері для громади актуальними є можливості, обумовлені
зростанням попиту на продовольство на світовому ринку, зокрема органічні
продукти та зростанням популярності сільського, зеленого туризму:
- з урахуванням наявності незадіяних земельних ділянок, придатних для
органічного землеробства даний напрям може стати одним із стратегічних для
громади;
- наявність лісових ресурсів, туристично-готельного комплексу з
перспективами подальшого розвитку та задовільна якість дорожнього покриття
створюють передумови для популяризації туристичного напрямку економічної
активності в громаді.
Діяльність проєктів міжнародної допомоги, які сприяють становленню та
розвитку територіальної громади в Україні має бути використана для підтримки
та мотивування активних працівників в органах управління та бюджетній сфері
громади.
2. Як існуючі можливості можуть зменшити слабкі сторони.
У громаді варто зосередити зусилля на розвитку системи управління –
впровадженні сучасних практик, інформуванні населення, підвищенні його
активності. При подоланні цих слабких сторін в нагоді мають стати
можливості, які пропонують проєкти міжнародної допомоги, що надають
підтримку громаді.
В економічній сфері важливим є зменшення рівня бюджетної залежності
від одного платника, що є можливим через диверсифікацію галузевої
структури, перспективи для чого створюють зростання попиту на
продовольство на світовому ринку, зокрема органічні продукти та популярності
сільського, зеленого туризму. Існуючі інфраструктурні проблеми, обумовлені,
зокрема застарілістю мережі водо-, теплопостачання, а також матеріальнотехнічної бази освітніх та культурних закладів доцільно вирішувати за рахунок
ресурсів державного бюджету, що спрямовуються на гуманітарну і соціальну
сфери та розвиток громад, а також за рахунок започаткування механізму
енергосервісних контрактів.
3. Як сильні сторони можуть обмежити вплив загроз.
Суттєвими загрозами для громади є нестабільна економічна ситуація в
країні, інфляційні процеси, а враховуючи експортоорієнтованість на ринок
ЄАЕС флагмана місцевої економіки додатковим негативним чинником є
непрогнозованість зовнішніх ринків країн цього угрупування. Подолання даних
загроз є можливим за рахунок розвитку таких сильних сторін громади, як:
розвинута лісова промисловість, придатні для органічного землеробства
земельні ресурси, наявність туристично-готельного комплексу з перспективами
подальшого розвитку. Основною метою соціально – економічного
та
культурного розвитку громади є створення умов для подальшого економічного
зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення на цій основі
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бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я,
соціального захисту та поліпшення життя населення.
Основними пріоритетними напрямами соціально – економічного та
культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік
є:
досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов
для розвитку підприємництва;
ефективне використання на території громади виробничих
територій, приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та
середнього бізнесу;
залучення інвестиційних коштів для реалізації проєктів соціально –
економічного розвитку;
продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів
та закладів культури;
покращення інфраструктури систем водозабезпечення та
водовідведення, теплопостачання, благоустрою;
забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств для
обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме благоустрою
території, поточний ремонт доріг, обслуговування систем водопостачання та
водовідведення, вуличного освітлення та ін.
2. Створення умов для стабільного соціально – економічного
розвитку громади
4.1.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на 2021 рік
Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється
на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на зайнятість населення,
забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує
та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету міської
територіальної громади. В 2021 році продовжиться робота, спрямована на
підтримку ринкових реформ, зростанні обсягу роздрібного товарообігу
підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного
і місцевого виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку, захист
прав споживачів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства
при здійсненні господарської діяльності, упорядкування розміщення торгових
об’єктів, забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі
побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі
підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання
створення нових приватних підприємств побутового обслуговування.
Головна мета на 2021 рік є підтримка розвитку малого та середнього
бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, збільшення кількості
суб’єктів підприємницької діяльності на основі створення сприятливих умов
для цього.
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В рамках реалізації Програми забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021 рік у зв’язку з
налагодженням діяльності територіальної громади виникла необхідність в
організації підтримки малого бізнесу в сфері забезпечення віддалених
малочисельних населених пунктів виїзною торгівлею, в першу чергу товарами
першої необхідності.
В 2020 році Корюківська територіальна громада взяла участь у
конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу на 2021 рік. Загальною ціллю проєкту «Розвиток хабсистеми підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській
області» є забезпечення сталого розвитку підприємництва, підвищення
конкурентоспроможності та інноваційності суб’єктів бізнесу в територіальній
громаді.
Зокрема, проєктом передбачається створення за «кущовим принципом»
мережі центрів підтримки підприємництва та забезпечення координації їх
діяльності з Центром підтримки підприємництва, інновацій та стартапів,
створеного на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області. В
Корюківській громаді планується утворення центру підтримки підприємництва
як складової частини екосистеми підтримки розвитку підприємництва регіону.
Сприятливий клімат для розвитку бізнесу
Підприємницька діяльність є основним джерелом надходжень до
бюджету та благополуччя населення. Міська рада проводитиме політику
стимулювання розвитку бізнесу та політику партнерства.
Заходи:

Розвиток комунікації бізнесу та влади. Міська рада забезпечуватиме
нові формати взаємодії з бізнесом, зокрема шляхом створення ради підприємців
при міській раді та залучення фахівців всіх галузей реального сектору
економіки до складу виконавчого комітету ради;

Промоція місцевого виробника. Міська рада працюватиме над
просуванням товарів місцевого виробника за межами громади, займатиметься
промоцією, стимулюватиме попит на місцеву продукцію. При бюджетних
закупівлях міська рада орієнтуватиметься на максимальне залучення місцевих
підприємців до електронних торгів;

Бізнес-партнерство. Міська рада сприятиме привабливості рівню
місцевих тарифів, зборів та платежів. Виконавчий комітет прикладатиме
максимум зусиль щодо спрощення взаємодії з бізнесом та в межах компетенції
забезпечуватиме прозору діяльність контролюючих органів.
Сучасна інфраструктура для бізнесу
Інфраструктурна підтримка бізнесу є важливим інструментом місцевої
влади у сприянні розвитку бізнесу. Значний потенціал громади у розвитку
промисловості та сільського господарства має бути підкріпленим відповідною
інфраструктурою.
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Заходи:

Розбудова промислових зон. Забезпечення наявних промислових зон
відповідними комунікаціями згідно з планами території;

Забезпечення транспортної доступності. Першочергове будівництво
доріг та інших комунікацій до місць виробництва.

Пристосованість інфраструктури громади до потреб бізнесу.
Врахування специфіки роботи виробництв у плануванні діяльності
комунальних служб громади (освітлення, вивезення сміття, громадський
транспорт тощо).
4.2.Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та
середнього підприємництва через:
- виважена податкова політика щодо встановлення
для суб’єктів
підприємницької діяльності місцевих податків і зборів, гнучка система пільг з
метою підняття конкурентної спроможності суб’єктів;
- забезпечення рівної, доступної можливості для таких суб’єктів в
рекламі товарів, послуг, які виробляються чи надаються підприємствами та
підприємцями міста та інших населених пунктів;
- сприяння в отриманні адміністративних послуг;
- спонукання суб’єктів малого та середнього бізнесу в здійсненні
будівництва, промислового, комерційного та іншого призначення;
- створення та підтримка діяльності об’єктів інфраструктури
підприємництва, надання допомоги;
- нарощування обсягів виробництва промислових підприємств громади;
- формування активного бізнесового середовища та громадської
самосвідомості підприємців.
5. Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади
Залучення приватних інвестицій
Створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної
діяльності громади для забезпечення сталого економічного зростання та
покращення добробуту територіальної громади, розвиток інженерно –
транспортної та соціальної інфраструктури, відновлення промислового
потенціалу, поширення інформації про інвестиційні можливості громади серед
міжнародних інвестиційних фондів та компаній для зростання соціально –
економічного розвитку громади.
Заходи:

Рівні можливості. Прозорість прийняття рішень міською радою. Міська
рада сприятиме встановленню на території громади рівних умов діяльності та
недопущенню дискримінації при визначенню розмірів місцевих податків та
зборів.

20


Захист власності. Міська рада сприятиме захисту приватної власності та
здійснюватиме заходи щодо роздержавлення комунального майна (будівлі,
земля тощо), яке знаходиться в користування підприємств.

Просування території. Міська рада розробить детальний план залучення
інвестицій та займатиметься промоцією території, висвітленню можливостей
інвестування в громаду.
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення
інвестицій для розвитку громади на 2021 рік є:
забезпечення створення сприятливого інвестиційного клімату;
широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та
зарубіжних інвесторів, коштів держави та досягнення за рахунок цього
модернізації виробництва, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення
інфраструктури соціальної сфери;
залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих
об’єктів благоустрою
покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про
потенційні можливості інвестування.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
забезпечення відкритості для бізнесу інформації про вільні земельні
ділянки та приміщення на території громади для сприяння започаткуванню
підприємницької діяльності;
визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та
виготовлення проєктно – кошторисної документації для залучення
інвестиційних коштів та реалізацію проєктів з їх реконструкції, поточного та
капітального ремонту;
проведення організаційної роботи по залученню інвестиційних
коштів;
6. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та
ефективності використання бюджетних коштів
Наповнення місцевого бюджету
З метою здійснення заходів щодо розвитку території міська рада
працюватиме над наповнюваністю бюджету та детінізації економіки регіону.
Заходи:

Адміністрування податків. Організація роботи по виконанню планових
завдань по наповненню бюджету, виважений прорахований підхід до надання
пільг по сплаті місцевих податків і зборів, по сплаті орендної плати за землю та
майно тощо;

Платіжна дисципліна. Міська рада організовуватиме ефективну
претензійно-позовну роботу щодо підприємств та організацій які ухиляються
від сплати податків та зборів;
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Лобіювання міжбюджетних трансфертів. Міська рада працюватиме над
залученням фінансування з інших бюджетів (державного, обласного) шляхом
просування проєктів тощо;

Грантове фінансування. Міська рада здійснюватиме заходи щодо
залучення донорського фінансування. Прийматиме участь у відповідних
проєктах Державного фонду регіонального розвитку, а також у міжнародних
донорських проєктах.
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та
виконання місцевого бюджету на 2021 рік є:
забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади;
забезпечення фінансової самодостатності територіальної громади;
проведення раціональної та ефективної податково – бюджетної
політики;
зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;
підвищення результативності бюджетних видатків;
підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого
бюджету.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до
бюджету громади;
визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених
програм;
забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних
закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
7. Реалізація політики у галузі будівництва та земельних відносин
Розвиток земельних відносин, упровадження правових, організаційних,
економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне
використання земель, забезпечення особливого режиму використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного
призначення, збільшення надходжень від плати за землю до міського бюджету,
підвищення ефективності оренди землі.
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва та
земельних відносин на 2021 рік є:
створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову
населених пунктів громади;
ефективне розпорядження землями громади;
оренда земельних ділянок;
організація ефективного використання земель;
охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства.
Основні заходи, що плануються для їх вирішення:
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забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних
ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності
або користування ними;
встановлення ставок орендної плати;
контроль за використанням та охороною земель комунальної форми
власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та
екологічного законодавства;
вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного
земельного законодавства України на території міської ради, оперативне
інформування про будь – які випадки порушення законодавства.
8. Розвиток житлово – комунального господарства та інфраструктури
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово –
комунального господарства та інфраструктури на 2021рік є:
поліпшення якості та розширення переліку житлово – комунальних
послуг для населення громади;
поліпшення благоустрою території громади;
поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
модернізація та розширення мережі зовнішнього освітлення на
території громади;
поліпшення транспортного – експлуатаційного стану автомобільних
доріг і мостів;
задоволення потреб населення автотранспортом загального
користування та забезпечення населених пунктів громади регулярним
автобусним сполученням;
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проєктів у сфері
житлово – комунального господарства з залученням коштів з різних джерел:
реконструкція водогону в с. Савинки Корюківського району
Чернігівської області;
забезпечення реконструкції та ремонту доріг з твердим покриттям;
продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за
необхідністю по місту та селам громади).
модернізація водогонів по місту та в населених пунктах громади;
ремонт та модернізація систем теплопостачання;
роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою
водойм на території громади;
відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок, ставків (очищення русел від дерев та інше); поточний
ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших гідрологічних споруд за
необхідності;
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підтримання майна міської комунальної власності в належному
стані (здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно
окремих програм);
забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів
(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, кладовищ,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев
та інші види робіт);
утримання та обслуговування системи вуличного освітлення;
забезпечення утримання полігонів твердих побутових відходів,
вивіз та утилізація відходів, забезпечення екологічно – безпечною зберігання
та захоронення відходів;
будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання
з використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка Корюківського
району Чернігівської області.
будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання
з використанням енергоощадного обладнання в с. Олександрівка
Корюківського району Чернігівської області.
Виконання інших робіт, зазначених в Переліку робіт та об’єктів
виробничого призначення та соціальної сфери включених в План (Програму)
соціально – економічного та культурного розвитку міської територіальної
громади на 2021 рік (за рахунок усіх джерел фінансування), який є додатком до
цього Плану.
Енергоефективність та енергонезалежність
Зростання цін на енергоносії – тенденція вітчизняного та світового ринку.
Міська рада з метою зниження залежності від світових цін на енергоносії
впроваджують енергоефективні заходи, а також запроваджують альтернативну
енергетику.
Зменшення споживання енергоносіїв та ефективне використання
місцевих енергоресурсів є раціональною відповіддю на сучасні виклики
енергетичного ринку.
Підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики
громади шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання,
залучення в енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та
впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування,
підвищення
енергонезалежності
об’єктів
за
умови
впровадження
енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення
відновлювальних енергоресурсів, модернізація обладнання, заміна вікон,
дверей та котлів, утеплення фасадів та дахів будівель, впровадження
енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні.
Заходи:

Модернізація систем централізованого теплопостачання. Залучення
інвестора в сферу теплогенерації міста Корюківка, заміна енерговитратного
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обладнання, здійснення заходів щодо переведення житлового фонду на
індивідуальне опалення;

Енергоефективне освітлення. Здійснення модернізації вуличного
освітлення шляхом заміни існуючих ламп ДРЛ на LED освітлення. Заміна
застарілої мережі та автоматики. Будівництво нового освітлення виключно за
технологією LED.

Місцеві ресурси. Максимальне залучення місцевих енергоносіїв (відходи
деревини, торф) для забезпечення потреб громади.

Енергомодернізація закладів. Проведення утеплення закладів освіти,
культури та інших комунальних установ. Міська рада зобов’язується
відмовитись від енерговитратних капіталовкладень (закупівля застарілого
обладнання, використання енергоємних приладів та машин);

-

-

-

Очікувані результати:
відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків;
збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та
альтернативних видів палива;
модернізація конструкцій вікон та дверей;
спрямування
коштів,
зекономлених
внаслідок
впровадження
енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження
у бюджетних установ;
поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд
бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно –
гігієнічних, інженерно – технічних та естетичних вимог до утримання
будівель, споруд та прилеглих до них територій;
створення безпечних умов навчання та виховання дітей у дошкільних
навчальних закладах;
зменшення ризику розморожування систем опалення при аварійних
зупинках та інше.

Поводження з відходами
На території громади існує понад 100 стихійних сміттєзвалищ. Як такий,
що відповідає всім нормам є міський полігон твердих побутових відходів.
Заходи:

Збирання, обробка та знищення відходів. Міська рада запровадить
систему збору відходів на сільських територіях та продовжить розвивати
контейнерний збір сміття у місті;

Полігони відходів. Міська рада боротиметься з стихійними
сміттєзвалищами та підтримки у належному стані існуючих полігонів відходів;

Якісна інспекція по благоустрою. Міська рада в межах жорстко
боротиметься з порушниками екологічного законодавства, благоустрою тощо.
9. Забезпечення підвищення якості та доступності освіти,
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медичного обслуговування, соціального захисту населення,
спорту та культури.
Заходи:

Модернізація шкіл та дошкільних закладів. Продовження
переоснащення загальноосвітніх закладів та садочків, особлива увага на
вивченні інформатики та іноземних мов;

Особливі умови для особливих діток. Міська рада сприятиме навчанню
та розвитку дітей з особливими потребами, створюватиме умови для їх
соціальної реабілітації;

Безпека дітей. Найменші мешканці громади мають бути захищені від
насильства у сім’ї, незаконної експлуатації на виробництвах тощо;

Право на саморозвиток. Міська рада сприятиме дітям у саморозвитку та
реалізації себе в позашкільній освіті, мистецтві, клубах за інтересами, спорті
тощо.

Дитяче дозвілля. Міська рада разом з установами та організаціями
забезпечуватиме якісне дозвілля для всіх вікових груп дітей.
Основною метою заходів міської ради та її виконавчого комітету в
соціальній та гуманітарній сферах є зменшення темпів скорочення населення
шляхом підвищення якості життя.
Громада дружня до дітей
В 2021 році буде продовжена робота, щодо впровадження на території
Корюківської громади ініціатив, які спрямовані на розвиток дитини. Зокрема
продовжується облашування місць для дозвілля дитини, в дитячих закладах
оновлюються ігрові кімнати, переоснащуються школи та дитячі садочки тощо.
.Проводиться робота, щодо створення нового освітнього середовища громади
на базі Корюківської ЗОШ №1, яка в перспективі стане основною школою в
громаді та надаватиме якісні освітні послуги для учнів Корюківської
територіальної громади. Метою даного проєкту крім енергоефективних заходів
є кардинальна зміна моделі надання освітніх послуг громади, концентрація
ресурсів місцевого бюджету на забезпеченні якісного освітньго процесу у тому
числі завдяки оптимізації кількісних характеристик.
Завданням проєкту є перетворення наявної загальноосвітньої школи на:
-освітній простір де хочеться вчитися;
-школа, де стимулюється творчість та креатив;
-заклад де діти з різними можливостями мають рівні права;
-автономний навчальний заклад з широкими повноваженнями;
-місце, де комфортно навчатись та працювати;
- спортивний простір тощо.
Новий освітній простір Корюківської територіальної громади - це школа
лідерів.
Закупівля меблів, комп'ютерного обладнання, дидактичних засобів
навчання, шкільні класні дошки, закупля спортивного інвентарю.
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Подальше сприяння розвитку галузі освіти шляхом:
- збереження існуючої мережі навчально – виховних закладів Корюківської
міської територіальної громади, а також визначення пріоритетних напрямів
діяльності освітніх установ;
- забезпечення для населення територіальної громади державних гарантій
доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти
незалежно від місця проживання і матеріального статку, безоплатно повної
загальної середньої освіти в межах державних стандартів;
- удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, створення
умов для продуктивної педагогічної діяльності;
- розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримки творчо
обдарованих дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самоорганізації
особистості, створення банку даних про них;
- всебічна підтримка загальноосвітніх навчальних закладів та ДНЗ щодо
зміцнення їх матеріальної та навчально – методичної бази, забезпеченість
мультимедійними та інтерактивними засобами, забезпечення спортивним
інвентарем;
- придбання меблів та шкільних дошок для загальноосвітніх навчальних
закладів;
- створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей,
збереження і зміцнення їхнього здоров’я;
- організація якісного, збалансованого та дієтичного харчування;
- забезпечення інформаційного супроводу навчального – виховного
процесу;
- виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх
методик, альтернативних технологій, підвищення рівня фізкультурно –
оздоровчої роботи закладів, оптимізація роботи з батьками, вдосконалення
механізмів управління ДНЗ;
- підтримка ДНЗ для вирішення проблем закладів;
- забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів до місць
навчання та в зворотному напрямку;
- забезпечення участі учасників навчально – виховного процесу в нарадах,
семінарах, інших заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів сільської місцевості;
- впровадження системи інклюзивної освіти;
- оновлення матеріально – технічної бази на основі сучасних технологій та
енергозбереження;
- зовнішнє утеплення фасадів ДНЗ та шкіл;
- будівництво котельні на твердому паливі для ЗОШ №4 та ДНЗ
«Дельфін».
Культурна громада
Культура – це основа розвитку особистості та нації. Традиції, національні
цінності та релігійні уподобання визначають вектор розвитку суспільства.
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Заходи:

Реструктуризація галузі культури. Міська рада здійснить заходи щодо
реорганізації культури та створить умови для підвищення якості та збільшення
різноманіття культурних послуг. При цьому фінансування галузі культури має
відбуватися не за залишковим принципом;

Нові культурні заходи. Проведення фестивалів, ярмарків та цікавих
зустрічей. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на
відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь
мешканців громади.

Осучаснення інфраструктури. Інвестиції у модернізацію закладів
культури, покращення їхньої матеріальної бази. Особливу увагу міська рада
приділятиме осучасненню публічної бібліотеки, будинків культури та сільських
клубів;

Інвестиції в інфраструктуру. Інвестиції у модернізацію закладів
культури, покращення їхньої матеріальної бази, а також у збереження об’єктів
культурної спадщини.
Подальше сприяння розвитку галузі культури, шляхом:
- забезпечення стабільної роботи закладів культури та творчих колективів
громади;
- проведення культурно – масових заходів з відзначенням державних свят
та визначених дат;
- підтримка різноманітних творчих процесів у культурному просторі
громади;
- підвищення уваги до інтересів населення в процесі формування і
представлення послуг у сфері культури;
- забезпечення участі в конкурсах, фестивалях, виставках учнів, творчих
колективів;
- налагодження інформаційного висвітлення діяльності закладів культури в
місцевих засобах масової інформації та на офіційному інформаційному сайті
громади;
Подальше сприяння у розвитку спорту та молодіжної політики,
шляхом:
сприяння веденню широкої пропаганди фізичної культури і спорту,
як фактора зміцнення здоров’я та фізичного загартовування людини;
забезпечення активного розвитку фізичної культури та спорту,
діяльності всіх складових фізкультурного руху в громаді;
забезпечення підготовки (проведення навчально – тренувальних
зборів) на території громади;
залучення учнівської молоді до участі у змаганнях з різноманітних
видів спорту;
розроблення молодіжних проєктів;
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створення необхідних умов для розвитку здібностей, талантів дітей,
учнівської молоді, сприяння діяльності позашкільних навчально – виховних
закладів;
подальше облаштування спортивних майданчиків на території
навчальних закладів громади, за місцем проживання та у місцях масового
відпочинку населення;
облаштування велосипедних доріжок;
підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з
інвалідністю та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах
різних рівнів.
Залучення більше молоді до молодіжної політики в громаді.
Реалізація завдань буде здійснюватися на підставі окремих програм, а
саме:
- Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини на
2021-2022 роки;
- Міська програма «Розвиток фізичної культури та спорту на 2021- 2022
роки;
- Міська цільова програма національно – патріотичного виховання на
2021 – 2022 роки.
Забезпечення належного стану приміщень закладів, проведення їх
ремонтів та утеплення, а саме:
- енергоефективна реновація дошкільного навчального закладу №4
«Веселка» та ДНЗ «Дельфін» (утеплення фасаду, цоколю) м. Корюківка
Чернігівської області;
- реконструкція приміщень Корюківської гімназії ;
- капітальний ремонт покрівлі Сядринського будинку культури та заміна
віконних блоків;
- реконструкція покрівлі із заміною скатного даху навчального закладу
№4 «Веселка» за адресою: пров. Бульварний, буд. 8А в м. Корюківка,
Чернігівської області.
Соціальна спрямованість
Корюківська міська рада сприяє добробуту та підвищенню життєвого
рівня населення, охоплення соціальною підтримкою вразливих верств
населення, таких як малозабезпечених сімей, сімей загиблих учасників бойових
дій, сімей учасників бойових дій, дітей- інвалідів.

Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з
раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, а
також захисту громадян від загроз здоров’ю, таких, як епідемії. Громада також
дбатиме про формування мережі сучасних діагностичних центрів.

Права жінок, їх рівний доступ до Умови для саморозвитку та підвищення
кваліфікації. Громада сприяє в розбудові інститутів саморозвитку людей,
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повинні нарощуватись можливості для забезпечення благополуччя мешканців
та їх сімей. Загалом відчуття благополуччя є суб’єктивним, але воно
формується через соціальні взаємодії і різні засоби соціальної згуртованості та
соціальної інтеграції, і саме це повинно бути в центрі уваги. Розширення участі
молодих чоловіків і жінок у суспільному житті місцевих громад через
механізми партисипативної демократії та шляхом підтримки різних
молодіжних організацій і креативних активностей. Популяризація волонтерства
серед молоді, особливо з метою запобігання соціальної ізоляції серед уразливих
груп молоді.

Особливі умови для особливих діток. Міська рада сприятиме навчанню
та розвитку дітей з особливими потребами, створюватиме умови для їх
соціальної реабілітації;

Безпека дітей. Найменші мешканці громади мають бути захищені від
насильства у сім’ї, незаконної експлуатації на виробництвах тощо;

Право на саморозвиток. Міська рада сприятиме дітям у саморозвитку та
реалізації себе в позашкільній освіті, мистецтві, клубах за інтересами, спорті
тощо.

Дитяче дозвілля. Міська рада разом з установами та організаціями
забезпечуватиме якісне дозвілля для всіх вікових груп дітей.
Реалізація завдань буде здійснюватися на підставі окремих програм, а
саме:
- Програма «Фінансової підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2021-2023 роки;
- «Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
операції об'єднаних сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської міської
ради» на 2021-2023 роки;
- «Програма соціального захисту окремих категорій населення на 20192021 рік»;
- Програма із забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки.
Громада рівних можливостей
Конституцією України гарантовані рівні права всіх громадян,
дискримінація за різними ознаками забороняється. Водночас перед молоддю та
людьми поважного віку постає низка проблем, таких як проблеми
працевлаштування та пенсійного забезпечення наслідком чого є невисокий
рівень життя і обмежені можливості участі цих соціальних груп в суспільних
процесах.
Заходи:

Стимулювання зайнятості. Міська рада сприятиме підприємствам, які
створюють робочі місця для молоді та людей передпенсійного віку;

Соціальна активність. Залучення молоді до суспільного життя громади
через участь в заходах молодіжної ради інші механізми партисипативної
демократії, стимулювання розвитку громадського руху тощо;
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Гендерна рівність. Міська рада на локальному рівні гарантує чоловікам
та жінкам однакові умови для реалізації своїх людських прав та однаковий
потенціал для здійснення свого внеску у політичний, економічний, соціальний
та культурний розвиток, а також рівні права на користування результатами
цього розвитку.
Охорона здоров’я.
Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної
людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає
можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та
благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому головна мета програми
підвищення ефективності та якість роботи галузі охорони здоров’я, формування
системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на
засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.
Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з
раннього виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму, а
також захисту громадян від загроз здоров’ю, таких, як епідемії.
Заходи:

Профілактика. Основна увага міської ради зосереджена на розвитку
первинної та вторинної ланки медицини. Міська рада сприятиме у залученню
молодих спеціалістів – лікарів;

Вчасна діагностика. Міська рада сприятиме у якісній діагностиці
захворювань, зокрема плановим медичним обстеженням із застосуванням
сучасного обладнання;

Здоровий спосіб життя. Забезпечення більш здорового способу життя у
активній громаді шляхом широкого залучення мешканців до участі у
спортивних та оздоровчих заходах. Це включає інвестиції в удосконалення
спортивних споруд, підтримку спортивних об'єднань, а також розширення
участі громадян у різноманітних спортивних заходах (відпочинок, спортивні
клуби, масові заходи), а також заходи з популяризації здорового способу життя.
З метою покращення матеріальної бази Корюківської ЦРЛ, планується
проведення:
Реконструкція будівель та інженерних мереж з впровадженням
комплексних заходів з тепло реновації та вдосконаленням ІТП Корюківської
центральної районної лікарні інтенсивного лікування І рівня по вул. Шевченка,
буд. 101 м. Корюківка Чернігівської області;
Закупівля медичного обладнання для Корюківської ЦРЛ.
10. Розвиток сільськогосподарських підприємств
та сільськогосподарського виробництва
Об’єднання сільських територіальних громад навколо Корюківської
міської ради зумовило необхідність проведення аналізу роботи
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агропромислового комплексу та врахування його показників
в роботі
територіальної громади по наповненню міського бюджету.
Протягом останніх років аграрна галузь демонструє поступовий
стабільний розвиток. З метою забезпечення позитивних тенденцій розвитку,
створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості, насичення
продовольчого ринку якісною продукцією визначено наступні завдання:
- сприяння розвитку великотоварного виробництва з використанням
сучасних технологій;
- сприяння створенню сімейних молочних кооперативів в сільській
місцевості;
- розвиток соціальної інфраструктури в сільських населених пунктах;
- проведення інвентаризації сільськогосподарських землеволодінь та
землекористування;
- сприяння реалізації у повному обсязі прав власників земельних ділянок,
земельних часток (паїв) та суб’єктів господарювання в частині посилення
відповідальності за дотриманням умов договорів оренди та їх державну
реєстрацію;
- забезпечення гнучкої податкової політики.
11. Транспорт і зв’язок
Функціонування територіальної громади зумовлює необхідність
планування заходів із розвитку послуг з перевезення на приміських автобусних
маршрутах та забезпечення належного стану їх обслуговування, посилення
контролю за безпекою пасажирських перевезень.
З метою повного, безпечного та якісного задоволення потреб населення
громади в послугах міського та приміського автобусного транспорту визначено
наступні завдання:
- збереження міського автобусного маршруту;
- відкриття нових маршрутів по громаді;
- контроль за дотриманням пасажирськими перевізниками норм чинного
законодавства та виконання договірних умов на перевезення.
Також на території громади є необхідність в подальшому розвитку
телекомунікаційних мереж та мережі поштового зв’язку. Тому тут виникають
наступні завдання:
- подальша розбудова мережі Інтернет;
- використання сучасних телекомунікаційних послуг та інформаційних
технологій;
- створення рівних умов для доступу до мережі в усіх населених пунктах
громади.
В 2021 році Корюківська міська рада планує відкриття приміського
автобусного маршрута Корюківка-Забарівка (ч/з Олександрівку), для
забезпечення потрет громади у транспортному сполученні. В подальшому
відкриття нових маршрутів заплановані: Корюківка-Рейментарівка (ч/з
Хотіївку), Корюківка-Турівка, Корюківка-Бреч.
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12. Забезпечення доступності та якості
адміністративних послуг
Реалізація цього завдання дасть можливість населенню міста та сіл
територіальної громади на своєчасний та якісний розгляд заяв та завдань,
пришвидшить можливість вчасного отримання пільг та субсидій гарантованих
державою; в повній мірі сприятиме вирішенню спорів в судах та інших
правоохоронних органах.
Дасть можливість скоротити час і витрати суб’єктів підприємницької
діяльності на започаткування власної справи, отримання документів
дозвільного характеру та одержання адміністративних послуг.
13. Модернізація інфраструктури населених пунктів громади.
Головною проблемою на сьогодні залишається для міської ради та її
виконавчого комітету модернізація інфраструктури міста та сільських
населених пунктів, зокрема дорожньої, житлово-комунальної, транспортної,
соціальної і таке інше.
Головним завданням в цьому напрямку роботи міської ради та її
виконкому є поліпшення інфраструктури, а саме:
реконструкція вуличного водогону по вул. Шевченка, вул. Франка в
м. Корюківка;
реконструкція водогону в с. Наумівка Корюківського району
Чернігівської області;
реконструкція водогону в с. Савинки Корюківського району
Чернігівської області;
забезпечення реконструкції та ремонту доріг з твердим покриттям;
продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за
необхідністю по місту та селам громади);
модернізація водогонів по місту та населених пунктів;
ремонт та модернізація систем теплопостачання;
роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою
водойм на території громади;
відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок, водойм (очищення русел від дерев та інше);
поточний ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших
гідрологічних споруд за необхідності;
підтримання майна міської комунальної власності в належному
стані (здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно
окремих програм);
забезпечення благоустрою міста та сільських населених пунктів
(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, кладовищ,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев та
інші види робіт);
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утримання та обслуговування системи вуличного освітлення;
забезпечення утримання полігону твердих побутових відходів,
сміттєзвалищ, вивіз та утилізація твердих побутових відходів, сміття,
забезпечення екологічно – безпечною зберігання та захоронення твердих
побутових відходів, сміття;
будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання
з використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка;
будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання
з використанням енергоощадного обладнання в с. Олександрівка;
Виконання інших робіт, зазначених в Переліку робіт та об’єктів
виробничого призначення та соціальної сфери включених в План (Програму)
соціально – економічного та культурного розвитку міської територіальної
громади на 2021 рік (за рахунок усіх джерел фінансування), який є додатком
№1 до цього Плану.
Очікувані результати:
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення надійності
функціонування житлово–комунального господарства, поліпшення якості
обслуговування населення, розширення доступу до доброякісної питної води та
в цілому підвищить конкурентоспроможність території.
14. Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки
життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки
на 2021 рік є:
- запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них,
забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього
природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій;
своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних
робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх
наслідків;
посилання пожежної безпеки в населених пунктах громади,
утримання та поліпшення матеріально – технічного стану підрозділів пожежної
охорони громади для виконання покладених на них завдань за призначенням;
15. Механізм реалізації Плану (Програми) та її організаційне та фінансове
забезпечення
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Організацію виконання Плану здійснює виконавчий комітет міської ради,
виконавчий апарат міської ради та її виконкому спільно з комунальними
підприємствами міської ради.
Спрямування інвестиційних потоків у разі сфери економічної та
соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних
питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.
Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів
передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та
виконання пріоритетних проєктів розвитку соціальної інфраструктури.
Контроль за виконанням Плану покласти на постійні комісії міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ
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Додаток 1
до Плану (Програми)
соціально – економічного та
культурного розвитку
Корюківської міської
територіальної громади на
2021 рік

ПЕРЕЛІК
робіт, об’єктів виробничого призначення та соціальної сфери, заходів, які
будуть фінансуватись з міського бюджету та інших джерел, включених у
План (Програму) соціально-економічного та культурного розвитку
Корюківської міської територіальної громади
на 2021 рік
тис.грн.
Орієнтовний обсяг фінансування
№
п/
п

Найменування об’єкту, робіт та заходів,
що здійснюватимуться за планом
(програмою)

1

2

3

4

5

6

7

Всього по
об’єкту

Державний
бюджет

Бюджет
Корюків ської
міської ради

Капітальний ремонт вул. Шевченка в
м.Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області
Капітальний ремонт вул.
Червонохутірської в м. Корюківка
Чернігівської області
Роботи пов’язані з поліпшенням
технічного стану та благоустрій водойм на
території Корюківської міської ради

7081,732

5458,700

1623,032

3523,469

2431,194

1092,275

400,000

0,000

400,000

Відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного
стану річок, очищення русел від дерев(що
потрапили до них внаслідок проходження
весняних повеней)
Капітальний ремонт мосту по вул. Новій
в м. Корюківка Чернігівської області

400,000

0,000

400,000

2639,125

1820,996

4744,127

4269,714

474,413

1000,000

0,000

1000,000

Енергоефективна реновація дошкільного
навчального закладу № 4 «Веселка»
(утеплення фасаду, цоколю) м. Корюківка
Чернігівська область
Реконструкція приміщень Корюківської
гімназії з заміною віконних блоків та
дверей на енергозберігаючі по вул.
Бульварній,5 в м. Корюківка
Чернігівської області

818,129

36

8

9

10

11

12

13

Капітальний ремонт водопостачання та
водовідведення в с. Наумівка
Корюківського району Чернігівської
області
Капітальний ремонт покрівлі
Сядринського будинку культури та заміна
віконних блоків по вул. Генерала
Білого,84 в с. Сядрине Корюківського
району Чернігівської області
Капітальний ремонт станції біоочистки
(розчистка ставка –накопичувача стічних
вод) в с. Наумівка Корюківського району
Чернігівської області
Проведення протиповіневих та
культуртехнічних робіт на річці Сустра в
с. Рейментарівка Корюківського району
Чернігівської області
Реконструкції системи теплопостачання
по вул. Бульварна, вул.. Шевченка від
буд.74-76, вул.. Слов’янська м. Корюківка
Чернігівської області
Реконструкція нежитлового приміщення
під Центр надання адміністративних
послуг по вул. Вокзальна,9 м. Корюківка,
Чернігівської області

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.
14 №1 з енергоефективними заходами та
створенням нового освітнього простору по
вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка,
Чернігівської обл., з виділенням
черговості: ІІІ черга – внутрішнє
опорядження та заміна інженерних мереж
з улаштуванням ІТП;
Реконструкція покрівлі із заміною
15 скатного даху дошкільного навчального
закладу №4 «Веселка» за адресою: пров.
Бульварний, буд. 8А м. Корюківка,
Чернігівської області
Поточний ремонт тротуарів по вул.
16 Вокзальній в м. Корюківка Чернігівської
області

17

18

Виготовлення ПКД та будівництво
вуличного освітлення ПЛІ в с.Савинки
Корюківського району Чернігівської
області
Реконструкція вуличного освітлення
вул.8-го Березня, вул. Шкільна, вул.
Бібліотечна, вул. Набережна, вул.
Малинова, пров. Мічуріна, вул. Свободи,

5700,000

2280,000

3420,000

678,937

603,499

75,438

350,000

0,000

350,000

270,500

243,450

27,050

400,000

0,000

400,000

6000,000

5000,000

1000,000

43 190,000

39238,775

3951,225

4256,870

1000,000

3256,870

400,000

0,000

400,000

200,000

0,000

200,000

100,000

400,000

500,000

37

вул. Партизанська, вул..Дудко, Г.Костюк в
м. Корюківка Чернігівської області

19

20

21

Виготовлення ПКД та будівництво
артезіанської свердловини для питного
водопостачання з використанням
енергоощадного обладнання в с. Наумівка
Корюківського району Чернігівської
області
Реконструкція приміщень головного
корпусу Корюківської центральної
районної лікарні з заміною інженерних
мереж (систем тепло-, водопостачання та
водовідведення, енергопостачання по
вул. Шевченка,101 м. Корюківка
Чернігівської області
Будівництво майданчиків для збору сміття
на території Корюківської ОТГ

22 Поліпшення покриття доріг та проїздів у
житловій забудові в Корюківській
об’єднаній територіальній громаді

5000,000

500,000

4500,000

5883,100

4118,100

1765,000

550,000
1300,000

0,000

550,000

0,000

1300,000

23 Капітальний ремонт водогону по вул.
Шевченка, вул. Франка в м. Корюківка
Чернігівської області
24 Закупівля обладнання для облаштування
місць для дозвілля (дитячих та
спортивних майданчиків)

1000,000

0,000

1000,000

500,000

0,000

500,000

25 Капітальний ремонт дорожнього одягу по
вул. Чернігівська в м. Корюківка
Чернігівської області
26 Капітальний ремонт дорожнього одягу по
вул. Нова в м. Корюківка Чернігівської
області
27 Капітальний ремонт дорожнього одягу по
вул. Дудка в м. Корюківка Чернігівської
області
28 Капітальний ремонт дорожнього одягу по
вул. Заводській в с. Сядрине
Корюківського району Чернігвської
області
29 Капітальний ремонт дорожнього одягу по
вул. Шевченка в с. Наумівка
Корюківського району Чернігівської
області
30 Капітальний ремонт дорожнього одягу по
вул. Стрільця в с. Наумівка
Корюківського району Чернігівської
області

5000,000

3720,000

1280,000

4800,000

1000,000

3800,000

6000,000

3000,000

3000,000

1100,000

880,000

220,000

1500,000

1200,000

300,000

1500,000

1200,000

300,000

38

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Капітальний ремонт дорожнього одягу по
вул. Польова в с. Воловики
Корюківського району Чернігівської
області
Капітальний ремонт дороги по вул.
Вокзальна в м. Корюківка Корюківського
району Чернігівської області
Капітальний ремонт дорожнього одягу по
вул. Слов’янська в м. Корюківка
Чернігівської області
Капітальний ремонт тротуарів по
вул. Шевченка в м. Корюківка
Чернігівської області
Придбання транспортного засобу
спеціального призначення (ілососна
машина) для КП «Корюківкаводоканал»
Реконструкція вуличного освітлення по
вул. Довженка, вул. Молодіжна,
вул. Робоча, вул. Заводська, вул. Зелена,
вул. Пушкіна в с. Сядрине Корюківського
району Чернігівської області
Будівництво вуличного освітлення по
с. Петрова Слобода Корюківського району
Чернігівської області

1000,000

700,000

300,000

3000,000

0,000

3000,000

3000,000

0,000

3000,000

1000,000

0,000

1000,000

2000,000

1800,000

200,000

450,000

100,000

350,000

450,000

100,000

350,000

Реновація Сядринської ЗОШ в с. Сядрине
Корюківського району Чернігівської
області
Ремонт фасаду нежитлового приміщення
по вул. Вокзальна, 8А в м. Корюківка
Чернігівської області
Поточний ремонт покрівлі в нежитловій
будівлі по вул. Шевченка, 73 в м.
Корюківка, Чернігівської області
Реконструкція міського будинку культури
Корюківської міської ради Чернігівської
області
Облаштування зали Корюківської трагедії
шляхом добудови до Корюківського
історичного музею та реновація
Корюківської школи мистецтв ім.
О.С.Корнієвського Корюківської міської
ради

5500,000

3000,000

2500,000

400,000

0,000

400,000

200,000

0,000

200,000

1300,000

300,000

1000,000

13800,000

11000,000

2800,00

39

43

Будівництво комунального ринку зі
створенням умов для
сільськогосподарської кооперації в м.
Корюківка по вул. Ринкова,22А

5690,000

3000,000

2690,000

44

Футбольний стадіон з облаштуванням
трибун та роздягалень на території
Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 по вулиці
Шевченка,116а,
м.Корюківка,Чернігівської області будівництво
Придбання комунальної техніки (МТЗ) з
відвалом для КП «Джерело»
с. Прибинь

10 000,000

4500,000

5500,000

500,000

0,000

500,000

Будівництво котельні на твердому паливі
для Корюківської ЗОШ №4 та ДНЗ
«Дельфін»
Реконструкція водогону в с. Савинки
Корюківського району Чернігівської
області
Виготовлення ПКД та будівництво
артезіанської свердловини для питного
водопостачання з використанням
енергоощадного обладнання в с.
Олександрівка Корюківського району
Чернігівської області
Облаштування тепловим насосом
приміщення ДНЗ «Веселка»
Еко-транспорт Корюківської громади як
елемент сталого розвитку та стимул для
формування регіонального кластеру
електротранспорту
ВСЬОГО ПО ПЛАНУ (ПРОГРАМІ)

3000,000

0,000

3000,000

200,000

0,000

200,000

5000,000

0,000

5000,000

1000,000

0,000

1000,000

12494,355

9000,000

3494,355

185852,215

111564,428

74287,787

45

46

47

48

49
50

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

40

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 9-2/VIІI

Про затвердження мережі
розпорядників і одержувачів коштів
місцевого бюджету Корюківської
міської ради на 2021 рік
Відповідно до законодавства України та згідно з п 4. наказу Міністерства
фінансів України від 23.08.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів», керуючись ст.26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити мережу розпорядників і одержувачів коштів місцевого
бюджету Корюківської міської ради на 2020 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 9-2/VIІІ

№ КПКВК Код
п\п
одержувача
за ЄРРОБК
1
0110150 033454
2
0110180 033454

Ідентифікаційний
код одержувача
за ЄДРПОУ
04061760
04061760

Повне найменування
установи

3

0110180

078484

37371067

4
5

0111010
0111010

033454
033973

04061760
24555234

6

0111010

033955

21406663

7
8

0112010
0112010

033454
033515

04061760
02006320

9
10

0112111
0112111

033454
094479

04061760
40377781

11
12
13

0112144
0113133
0113133

033454
033454
113867

04061760
04061760
43438312

«Трудовий архів»
Корюківської міської
ради
Корюківська міська рада
Корюківський
дошкільний навчальний
заклад №1 «Дельфін»
художньо-естетичного
напрямку Корюківської
міської ради
Чернігівської області
Корюківський
дошкільний навчальний
заклад №4 «Веселка»
екологонатуралістичного
напрямку Корюківської
міської ради
Чернігівської області
Корюківська міська рада
КНП «Корюківська
ЦРЛ»
Корюківська міська рада
КНП «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» Корюківський
центр сімейної
медицини» Корюківської
міської ради
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківський міський
молодіжний центр

Корюківська міська рада
Корюківська міська рада

Рівень
одержувача
коштів
1
1
9

1
3

3

1
9
1
9

1
1
3

14

0113192

033454

04061760

15

0113192

035799

22823956

16
17

0113241
0113241

033454
095338

04061760
42716873

18
20
21

0113242
0116011
0116011

033454
033454
116492

04061760
04061760
42999216

22

0116011

126875

42967865

23

0116011

165143

42922426

24

0116011

133061

43002746

25

0116013

033454

04061760

26
27

0116020
0116020

033454
035887

04061760
05523621

28

0116020

003460

31161238

29

0116020

017172

41766296

30

0116020

035991

35606756

«КУБ» Корюківської
міської ради
Корюківська міська
рада
Корюківська районна
організація ветеранів
Корюківська міська рада
ЦНСП Корюківської
міської ради
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку «Затишний ДімКорюківка»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку «Затишок-02»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку «М.Р.І.Я.»
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку «ДобробутКорюківка»
Корюківська міська
рада
Корюківська міська рада
Корюківська житловоексплуатаційна контора
Комунальне
підприємство
«Убідьське»
Корюківської міської
ради
Комунальне
підприємство
«Благоустрій»
Корюківської міської
ради
Комунальне
підприємство
«Корюківкаводоканал»
Корюківської міської

1
9
1
3
1
1
9

9

9

9

1
1
9
9

9

9

31

0116030

033454

04061760

32

0117130

033454

04061760

33

0117310

033454

04061760

34
35
36
37

0117350
0117412
0117461
0117650

033454
033454
033454
033454

04061760
04061760
04061760
04061760

38

0117660

033454

04061760

39

0117680

033454

04061760

40

0117691

033454

04061760

41

0117693

033454

04061760

42

0118110

033454

04061760

43

0118130

033454

04061760

44

0118340

033454

04061760

45

0118831

033454

04061760

46

0118831

022725

24843476

Секретар міської ради

ради
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Корюківська міська
рада
Чернігівський обласний
фонд підтримки
індивідуального
житлового будівництва
на селі

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 10-2/VIІІ

Про утворення старостинських округів
Корюківської міської ради
З метою належного забезпечення представництва інтересів жителів
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від 12.06.2020 року «Про
визначення
адміністративних
центрів
та
затвердження
територій
територіальних громад Чернігівської області», керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
Внести зміни в рішення дванадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 21 грудня 2017 року «Про утворення старостинських
округів Корюківської міської ради», а саме викласти його в наступній редакції:
«1. Утворити на території Корюківської міської ради п’ятнадцять
старостинських округів:
1.1. Брецький старостинський округ з центром в селі Бреч, що
складається з сіл Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди,
Ховдіївка Корюківського району.
1.2. Будянський старостинський округ з центром в селі Буда, що
складається з сіл Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка
Корюківського району.
1.3. Домашлинський старостинський округ з центром в селі Домашлин,
що складається з сіл Бешківка, Домашлин, Луковець Корюківського району.
1.4. Забарівський старостинський округ з центром в селі Забарівка, що
складається з сіл Воловики, Забарівка, Кирилівка, Нова Буда Корюківського
району.

1.5. Наумівський старостинський округ з центром в селі Наумівка, що
складається з сіл Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка
Корюківського району.
1.6. Олександрівський старостинський округ з центром в селі
Олександрівка, що складається з сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски
Корюківського району.
1.7. Охрамієвицький старостинський округ з центром в селі Охрамієвичі,
що складається з сіл Лупасове, Охрамієвичі, Романівська Буда Корюківського
району.
1.8. Перелюбський старостинський округ з центром в селі Перелюб, що
складається з сіл Баляси, Білошицька Слобода, Майбутнє, Перелюб
Корюківського району.
1.9. Прибинський старостинський округ з центром в селі Прибинь, що
складається з сіл Костянтинівка, Прибинь, Рудня, Шишківка Корюківського
району.
1.10. Рейментарівський старостинський округ з центром в селі
Рейментарівка, що складається з сіл Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, Заляддя,
Олійники, Рейментарівка Корюківського району.
1.11. Рибинський старостинський округ з центром в селі Рибинськ, що
складається з селища Голубівщина, сіл Журавлева Буда, Лісове, Новоселівка,
Парастовське, Рибинськ, Стопилка Корюківського району.
1.12. Савинківський старостинський округ з центром в селі Савинки, що
складається з сіл Бурківка, Савинки Корюківського району.
1.13. Сядринський старостинський округ з центром в селі Сядрине, що
складається з сіл Будище, Самотуги, Сядрине, Тельне Корюківського району.
1.14. Тютюнницький старостинський округ з центром в селі Тютюнниця,
що складається з сіл Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця
Корюківського району.
1.15. Хотіївський старостинський округ з центром в селі Хотіївка, що
складається з села Хотіївка Корюківського району.
2. Закріпити адміністративне приміщення:
2.1. Для роботи старости Будянського старостинського округу приміщення площею 50,10 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Центральна, буд.
7а, с. Буда, Корюківського району.
2.2. Для роботи старости Домашлинського старостинського округу приміщення площею 156,7 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Молодіжна, буд.
22, с. Домашлин, Корюківського району.
2.3. Для роботи старости Забарівського старостинського округу приміщення площею 39,71 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Гагаріна, буд. 29,
с. Забарівка, Корюківського району.
2.4. Для роботи старости Олександрівського старостинського округу приміщення площею 120 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Центральна, буд.
111, с. Олександрівка, Корюківського району.

2.5. Для роботи старости Охрамієвицького старостинського округу приміщення площею 120 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Перемоги, буд.
25А, с. Охрамієвичі, Корюківського району.
2.6. Для роботи старости Перелюбського старостинського округу приміщення площею 164 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Центральна, буд.
19, с. Прелюб Корюківського району та приміщення площею 200 кв.м. в
нежитловій будівлі по вул. Шевченка, буд. 21, с. Білошицька Слобода,
Корюківського району.
2.7. Для роботи старости Прибинського старостинського округу приміщення площею 57 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Гагаріна, буд. 2,
с. Прибинь Корюківського району та приміщення площею 73 кв.м.в нежитловій
будівлі по вул. Центральна, буд. 22, с. Шишківка, Корюківського району.
2.8. Для роботи старости Рейментарівського старостинського округу приміщення площею 41,29 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Шевченка, буд. 6,
с. Рейментарівка, Корюківського району.
2.9. Для роботи старости Рибинського старостинського округу приміщення площею 160 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Зелена, буд. 37,
с. Рибинськ, Корюківського району.
2.10. Для роботи старости Савинківського старостинського округу приміщення площею 26,8 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Лесі Українки, буд.
2, с. Савинки, Корюківського району.
2.11. Для роботи старости Сядринського старостинського округу приміщення площею 68,47 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Генерала Білого,
буд. 54, с. Сядрине, Корюківського району.
2.12. Для роботи старости Тютюнницького старостинського округу приміщення площею 207,21 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Богдана
Хмельницького, буд. 56, с. Тютюнниця, Корюківського району.
2.13. Для роботи старости Хотіївського старостинського округу приміщення площею 95,0 кв.м. в нежитловій будівлі по вул. Довженка, буд. 9а,
с. Хотіївка, Корюківського району.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.»
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 11-2/VIІІ

Про затвердження на посади старости
Розглянувши пропозиції міського голови Ахмедова Р.Р. про затвердження
на посади старост старостинських округів Корюківської міської ради,
керуючись ст.ст. 3, 10, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», ст.ст. 26, 42, 541 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Мисника Віктора Дмитровича на посаду старости
Охрамієвицького старостинського округу.
1.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування у
межах 6 категорії посад.
2. Затвердити Циклаурі Юрія Муссовича на посаду старости
Перелюбського старостинського округу.
2.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування у
межах 6 категорії посад.
3. Затвердити Рябця Петра Олександровича на посаду старости
Прибинського старостинського округу.
3.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування у
межах 6 категорії посад.
4. Затвердити Помаза Геннадія Олексійовича на посаду старости
Рибинського старостинського округу.
4.1. Зберегти 7 (сьомий) ранг посадової особи місцевого самоврядування у
межах 6 категорії посад.

5. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням
міської ради відповідно до чинного законодавства.
5.1. Рекомендувати міському голові, не раніше ніж через рік після
затвердження старост, порушити питання перед міською радою, щодо
відповідності старост займаним посадам.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 12-2/VIІІ

Про покладання обов’язків із вчинення
нотаріальних дій та проведення державної
реєстрації актів цивільного стану
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 11.11.2011 року №
3306/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими
особами органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів
України від 15.06.1994 року № 419 «Про порядок посвідчення заповітів і
довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених», Цивільного
кодексу України, Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну
реєстрацію актів цивільного стану», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
міська рада вирішила:
1. Уповноважити Аполона Юрія Андрійовича - старосту Будянського
старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
-як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
2. Уповноважити Гончаренко Ірину Василівну - старосту Брецького
старостинського округу

- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
3. Уповноважити Григор’єва Ігоря Олександровича - старосту
Наумівського старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
4. Уповноважити Єгунову Аллу Іванівну - старосту Домашлинського
старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
5. Уповноважити Козела Володимира Івановича - старосту Забарівського
старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
6. Уповноважити Кравченко Олену Василівну - старосту Сядринського
старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;

- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
7. Уповноважити Кучеренка Леоніда Анатолійовича - старосту
Тютюнницького старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
8. Уповноважити Лісеного Віктора Миколайовича – старосту
Савинківського старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
9. Уповноважити Мисника Віктора Дмитровича - старосту
Охрамієвицького старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
10. Уповноважити Пилипенко Раїсу Григорівну - старосту Хотіївського
старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),

проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
11. Уповноважити Помаза Геннадія Олексійовича - старосту Рибинського
старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
12. Уповноважити Редіна Антона Леонідовича - старосту Олександрівкого
старостинськго округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
13. Уповноважити Рябця Петра Олександровича - старосту Прибинського
старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану». +
14. Уповноважити Циклаурі Юрія Муссовича - старосту Перелюбського
старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною

другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
15. Уповноважити Юденко Наталію Миколаївну - староста
Рейментарівського старостинського округу:
- як посадову особу органу місцевого самоврядування, вчиняти нотаріальні
дії, передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;
- як члена виконавчого комітету міської ради (пункт третій частини першої
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»),
проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених частиною
другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану».
16. Вважати таким, що втратило чинність, рішення першої Корюківської
міської ради сьомого скликання від 30 грудня 2016 року «Про покладання
обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації
актів цивільного стану».
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 13-2/VIІІ

Про виготовлення гербових
номерних печаток старостам
Корюківської міської ради
З метою належного надання адміністративних послуг на території
Корюківської міської ради, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №
736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку,
зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв
інформації, що містять службову інформацію», постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного
державного демографічного реєстру», наказу Міністерства юстиції України від
18.06.2015 №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» , законів України
«Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про
адміністративні послуги», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
міська рада вирішила:
1. Доручити виконавчому апарату Корюківської міської ради (Бикову
О.М.) виготовити гербові печатки Корюківської міської ради за №1, №2, №3,
№4, №5, №6, №7, №8, №9,№10, №11, №12, №13, №14, №15 (на печатці міститься
код міської ради та її юридична назва) та необхідні в повсякденній діяльності
штампи, інші печатки міської ради та її структурних підрозділів.

2. Встановити, що гербові печатки зазначені в п.1 цього рішення,
видаються за розпорядженням Корюківського міського голови старостам
Корюківської міської ради (особам, які виконують обов’язки старост).
3. Встановити, що порядок зберігання та використання гербових печаток,
штампів та інших печаток визначається Корюківським міським головою.
4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення другої позачергової сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 12 січня 2017 року «Про
виготовлення гербових номерних печаток старостам сіл Корюківської міської
ради».
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 14-2/VIІІ

Про затвердження персонального складу
виконавчого комітету міської ради
Розглянувши пропозиції Корюківського міського голови Ахмедова Р.Р.
щодо персонального складу виконавчого комітету міської ради, керуючись ст.ст.
26, 42, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити виконавчий комітет Корюківської міської ради у складі:
Ахмедов Ратан Ратанович - міський голова;
Плющ Анастасія Вікторівна - секретар міської ради;
Савченко Олександр Миколайович - перший заступник міського голови;
Биков Олександр Миколайович - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради;
Аполон Юрій Андрійович - староста Будянського старостинського округу;
Гончаренко Ірина Василівна - староста Брецького старостинського округу;
Григор’єв Ігор Олександрович - староста Наумівського старостинського
округу;
Єгунова Алла Іванівна - староста Домашлинського старостинського округу;
Козел Володимир Іванович - староста Забарівського старостинського
округу;
Кравченко Олена Василівна - староста Сядринського старостинського
округу;
Кучеренко
Леонід
Анатолійович
староста
Тютюнницького
старостинського округу;
Лісений Віктор Миколайович - староста Савинківського старостинського
округу;
Мисник Віктор Дмитрович - староста Охрамієвицького старостинського
округу;
Пилипенко Раїса Григорівна - староста Хотіївського старостинського
округу;

Помаз Геннадій Олексійович - староста Рибинського старостинського
округу;
Редін Антон Леонідович - староста Олександрівкого старостинськго округу;
Рябець Петро Олександрович - староста Прибинського старостинського
округу;
Циклаурі Юрій Муссович - староста Перелюбського старостинського
округу;
Юденко Наталія Миколаївна - староста Рейментарівського старостинського
округу;
Барсук Олена Іванівна - начальник фінансового відділу міської ради;
Ващенко Іван Олександрович − начальник юридичного відділу – державний
реєстратор виконавчого апарату міської ради;
Галущенко Сергій Володимирович − начальник комунального підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради;
Єрмоленко Яна Сергіївна – начальник відділу архітектури, містобудування
та житлово-комунального господарства – головний архітектор міської ради;
Кожема Оксана Миколаївна - начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради;
Кривда Тетяна Федорівна − директор комунального підприємства «Рампа»
Корюківської міської ради;
Кукуюк Оксана Леонідівна – начальник відділу економіки, транспорту,
інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради;
Лимаренко Ніна Петрівна – начальник загального відділу виконавчого
апарату міської ради;
Наумчик Ірина Володимирівна – начальник відділу освіти, культури, молоді
та спорту міської ради;
Рачек Анатолій Євгенович – пенсіонер;
Селюк Анатолій Михайлович − начальник комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради;
Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради;
Тосенко Андрій Володимирович – начальник центрального відділення
поштового зв’язку Корюківка Чернігівської дирекції ПАТ «Укрпошта».
Шумський Віктор Леонтійович − завідувач інформаційно-аналітичним
відділом Корюківської центральної районної лікарні;
2. Міському голові відповідно до чинного трудового законодавства України
оформити звільнення Пономаренко Зої Юріївни та провести з нею повний
розрахунок.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 22 лютого 2017 року «Про
затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради».
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 15-2/VIІІ

Про припинення в результаті реорганізації
Білошицько – Слобідської сільської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від
12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Чернігівської області», ст.ст. 104-107, 110-112
Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу Законів про працю України,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»,
міська рада вирішила:
1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – Білошицько Слобідська сільська рада (ЄДРПОУ 04413785), що розташована за адресою:
вул. Шевченка, буд. 21, с. Білошицька - Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області, шляхом приєднання до Корюківської міської ради
(ЄДРПОУ 04061760), розташованої за адресою: вул. Бульварна, буд. 6, м.
Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.
2. Міському голові Ахмедову Р.Р. попередити, відповідно до вимог
чинного законодавства України, працівників Білошицько – Слобідської
сільської ради та її підприємств, закладів, установ про наступне вивільнення у
зв’язку з припиненням в результаті реорганізації юридичної особи –
Білошицько – Слобідська сільська рада.

3. Корюківська міська рада є правонаступником прав та обов'язків
Білошицько – Слобідської сільської ради.
4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації (управління
справами) Білошицько – Слобідської сільської ради (надалі – Комісія) у складі
згідно з додатком.
5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу
місцевого самоврядування Білошицько – Слобідська сільська рада, в тому числі
право підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові
комісії Ахмедову Р.Р. (перший підпис), заступнику голови комісії Савченку
О.М. (перший підпис) та членам комісії: Гонуленко Н.М. (другий підпис),
Кожема О.М. (другий підпис).
6. Комісії у строк до 31 грудня 2020 року провести процедури
інвентаризації активів та зобов’язань Білошицько – Слобідської сільської ради,
та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Корюківської міської
ради майна та зобов’язань Білошицько – Слобідської сільської ради.
7. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування
закладів бюджетної сфери Білошицько - Слобідської сільської ради, які
перебувають в процесі реорганізації шляхом приєднання, на період до внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи
в результаті реорганізації шляхом приєднання, встановити, що в повсякденній
діяльності старости та Комісії використовується гербова печатка Білошицько Слобідської сільської ради, інші печатки та штампи, використання яких
передбачено чинним законодавством України.
8. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із
державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Білошицько –
Слобідської сільської ради – Ахмедова Ратана Ратановича, паспорт громадянина
України серії НВ № 297382 виданий 10.02.2004 року Білогірським РВ УМВС
України в Хмельницькій області.
9. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
«Про припинення в результаті реорганізації
Білошицько – Слобідської сільської ради» № 15-2/VIІІ

СКЛАД
комісії з припинення в результаті реорганізації (управління справами)
Білошицько – Слобідської сільської ради
Голова комісії
Ахмедов Ратан Ратанович
РНОКПП ХХХХ

Міський голова
Заступник голови комісії

Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Гонуленко Наталія Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Головний бухгалтер Білошицько Слобідської сільської ради

Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 16-2/VIІІ

Про припинення в результаті реорганізації
Охрамієвицької сільської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від
12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Чернігівської області», ст.ст. 104-107, 110-112
Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу Законів про працю України,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»,
міська рада вирішила:
1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – Охрамієвицька
сільська рада (ЄДРПОУ 04413880), що розташована за адресою: вул. Перемоги,
буд. 25А, с. Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області, шляхом
приєднання до Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 04061760), розташованої за
адресою: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
2. Міському голові Ахмедову Р.Р. попередити, відповідно до вимог
чинного законодавства України, працівників Охрамієвицької сільської ради та її
підприємств, закладів, установ про наступне вивільнення у зв’язку з
припиненням в результаті реорганізації юридичної особи – Охрамієвицька
сільська рада.

3. Корюківська міська рада є правонаступником прав та обов'язків
Охрамієвицької сільської ради.
4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації (управління
справами) Охрамієвицької сільської ради (надалі – Комісія) у складі згідно з
додатком.
5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу
місцевого самоврядування Охрамієвицька сільська рада, в тому числі право
підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові
комісії Ахмедову Р.Р. (перший підпис), заступнику голови комісії Савченку
О.М. (перший підпис) та членам комісії: Науменко Т.В. (другий підпис),
Кожема О.М. (другий підпис).
6. Комісії у строк до 31 грудня 2020 року провести процедури
інвентаризації активів та зобов’язань Охрамієвицької сільської ради, та
підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Корюківської міської
ради майна та зобов’язань Охрамієвицької сільської ради.
7. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування
закладів бюджетної сфери Охрамієвицької сільської ради, які перебувають в
процесі реорганізації шляхом приєднання, на період до внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань, встановити, що в повсякденній
діяльності старости та Комісії використовується гербова печатка
Охрамієвицької сільської ради, інші печатки та штампи, використання яких
передбачено чинним законодавством України.
8. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із
державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Охрамієвицької
сільської ради – Ахмедова Ратана Ратановича, паспорт громадянина України
серії НВ № 297382 виданий 10.02.2004 року Білогірським РВ УМВС України в
Хмельницькій області.
9. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
«Про припинення в результаті реорганізації
Охрамієвицької сільської ради» № 16-2/VIІІ

СКЛАД
комісії з припинення в результаті реорганізації (управління справами)
Охрамієвицької сільської ради
Голова комісії
Ахмедов Ратан Ратанович
РНОКПП ХХХХ

Міський голова
Заступник голови комісії

Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Науменко Тетяна Василівна
РНОКПП ХХХХ

Головний бухгалтер Охрамієвицької
сільської ради

Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 17-2/VIІІ

Про припинення в результаті реорганізації
Прелюбської сільської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від
12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Чернігівської області», ст.ст. 104-107, 110-112
Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу Законів про працю України,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»,
міська рада вирішила:
1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – Перелюбська
сільська рада (ЄДРПОУ 04413897), що розташована за адресою: вул.
Центральна, буд. 19, с. Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області,
шляхом приєднання до Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 04061760),
розташованої за адресою: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, Корюківського
району, Чернігівської області.
2. Міському голові Ахмедову Р.Р. попередити, відповідно до вимог
чинного законодавства України, працівників Перелюбської сільської ради та її
підприємств, закладів, установ про наступне вивільнення у зв’язку з
припиненням в результаті реорганізації юридичної особи – Перелюбська
сільська рада.

3. Корюківська міська рада є правонаступником прав та обов'язків
Перелюбської сільської ради.
4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації (управління
справами) Перелюбської сільської ради (надалі – Комісія) у складі згідно з
додатком.
5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу
місцевого самоврядування Перелюбська сільська рада, в тому числі право
підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові
комісії Ахмедову Р.Р. (перший підпис), заступнику голови комісії Савченку
О.М. (перший підпис) та членам комісії Летуті К.Ф. (другий підпис), Кожемі
О.М. (другий підпис).
6. Комісії у строк до 31 грудня 2020 року провести процедури
інвентаризації активів та зобов’язань Перелюбської сільської ради, та
підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Корюківської міської
ради майна та зобов’язань Перелюбської сільської ради.
7. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування
закладів бюджетної сфери Перелюбської сільської ради, які перебувають в
процесі реорганізації шляхом приєднання, на період до внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи в
результаті реорганізації шляхом приєднання, встановити, що в повсякденній
діяльності старости та Комісії використовується гербова печатка Перелюбської
сільської ради, інші печатки та штампи, використання яких передбачено чинним
законодавством України.
8. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із
державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Перелюбської
сільської ради – Ахмедова Ратана Ратановича, паспорт громадянина України
серії НВ № 297382 виданий 10.02.2004 року Білогірським РВ УМВС України в
Хмельницькій області.
9. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
«Про припинення в результаті реорганізації
Перелюбської сільської ради» № 17-2/VIІІ

СКЛАД
комісії з припинення в результаті реорганізації (управління справами)
Перелюбської сільської ради
Голова комісії
Ахмедов Ратан Ратанович
РНОКПП ХХХХ

Міський голова
Заступник голови комісії

Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Летута Катерина Федорівна
РНОКПП ХХХХ

Головний бухгалтер
сільської ради

Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер

Секретар міської ради

Перелюбської

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 18-2/VIІІ

Про припинення в результаті реорганізації
Прибинської сільської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від
12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Чернігівської області», ст.ст. 104-107, 110-112
Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу Законів про працю України,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»,
міська рада вирішила:
1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – Прибинська
сільська рада (ЄДРПОУ 04413905), що розташована за адресою: вул. Гагаріна,
буд. 2, с. Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області, шляхом
приєднання до Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 04061760), розташованої за
адресою: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
2. Міському голові Ахмедову Р.Р. попередити, відповідно до вимог
чинного законодавства України, працівників Прибинської сільської ради та її
підприємств, закладів, установ про наступне вивільнення у зв’язку з
припиненням в результаті реорганізації юридичної особи – Прибинська сільська
рада.

3. Корюківська міська рада є правонаступником прав та обов'язків
Прибинської сільської ради.
4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації (управління
справами) Прибинської сільської ради (надалі – Комісія) у складі згідно з
додатком.
5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу
місцевого самоврядування Прибинська сільська рада, в тому числі право
підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові
комісії Ахмедову Р.Р. (перший підпис), заступнику голови комісії Савченку
О.М. (перший підпис) та членам комісії Рябець Н.І. (другий підпис), Кожемі
О.М. (другий підпис).
6. Комісії у строк до 31 грудня 2020 року провести процедури
інвентаризації активів та зобов’язань Прибинської сільської ради, та
підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Корюківської міської
ради майна та зобов’язань Прибинської сільської ради.
7. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування
закладів бюджетної сфери Прибинської сільської ради, які перебувають в
процесі реорганізації шляхом приєднання, на період до внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи в
результаті реорганізації, шляхом приєднання, встановити, що в повсякденній
діяльності старости та Комісії використовується гербова печатка Прибинської
сільської ради, інші печатки та штампи, використання яких передбачено чинним
законодавством України.
8. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із
державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Прибинської
сільської ради – Ахмедова Ратана Ратановича, паспорт громадянина України
серії НВ № 297382 виданий 10.02.2004 року Білогірським РВ УМВС України в
Хмельницькій області.
9. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
«Про припинення в результаті реорганізації
Прибинської сільської ради» № 18-2/VIІІ

СКЛАД
комісії з припинення в результаті реорганізації (управління справами)
Прибинської сільської ради
Голова комісії
Ахмедов Ратан Ратанович
РНОКПП ХХХХ

Міський голова
Заступник голови комісії

Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Рябець Надія Іванівна
РНОКПП ХХХХ

Головний бухгалтер Прибинської
сільської ради

Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 19-2/VIІІ

Про припинення в результаті реорганізації
Рибинської сільської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від
12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Чернігівської області», ст.ст. 104-107, 110-112
Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу Законів про працю України,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»,
міська рада вирішила:
1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – Рибинська
сільська рада (ЄДРПОУ 04413928), що розташована за адресою: вул. Зелена,
буд. 1, с. Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської області, шляхом
приєднання до Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 04061760), розташованої за
адресою: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
2. Міському голові Ахмедову Р.Р. попередити, відповідно до вимог
чинного законодавства України, працівників Рибинської сільської ради та її
підприємств, закладів, установ про наступне вивільнення у зв’язку з
припиненням в результаті реорганізації юридичної особи – Рибинська сільська
рада.

3. Корюківська міська рада є правонаступником прав та обов'язків
Рибинської сільської ради.
4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації (управління
справами) Рибинської сільської ради (надалі – Комісія) у складі згідно з
додатком.
5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу
місцевого самоврядування Рибинська сільська рада, в тому числі право підпису
від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові комісії
Ахмедову Р.Р. (перший підпис), заступнику голови комісії Савченку О.М.
(перший підпис) та членам комісії Петрикей Г.В. (другий підпис), Кожемі О.М.
(другий підпис).
6. Комісії у строк до 31 грудня 2020 року провести процедури
інвентаризації активів та зобов’язань Рибинської сільської ради, та підготувати
передавальний акт для прийняття на баланс Корюківської міської ради майна та
зобов’язань Рибинської сільської ради.
7. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування
закладів бюджетної сфери Рибинської сільської ради, які перебувають в процесі
реорганізації шляхом приєднання, на період до внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань про припинення юридичної особи в результаті
реорганізації, шляхом приєднання, встановити, що в повсякденній діяльності
старости та Комісії використовується гербова печатка Рибинської сільської
ради, інші печатки та штампи, використання яких передбачено чинним
законодавством України.
8. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із
державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Рибинської
сільської ради – Ахмедова Ратана Ратановича, паспорт громадянина України
серії НВ № 297382 виданий 10.02.2004 року Білогірським РВ УМВС України в
Хмельницькій області.
9. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
«Про припинення в результаті реорганізації
Рибинсьої сільської ради» № 19-2/VIІІ

СКЛАД
комісії з припинення в результаті реорганізації (управління справами)
Рибинської сільської ради
Голова комісії
Ахмедов Ратан Ратанович
РНОКПП ХХХХ

Міський голова
Заступник голови комісії

Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Петрикей Галина Володимирівна
РНОКПП ХХХХ

Головний бухгалтер Рибинської
сільської ради

Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 20-2/VIІІ

Про припинення в результаті реорганізації
Шишківської сільської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 730-р від
12.06.2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Чернігівської області», ст.ст. 104-107, 110-112
Цивільного кодексу України, ст. 492 Кодексу Законів про працю України,
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань»,
міська рада вирішила:
1. Припинити в результаті реорганізації юридичну особу – Шишківська
сільська рада (ЄДРПОУ 04413957), що розташована за адресою: вул.
Центральна, буд. 22, с. Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області,
шляхом приєднання до Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 04061760),
розташованої за адресою: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка , Корюківського
району, Чернігівської області.
2. Міському голові Ахмедову Р.Р. попередити, відповідно до вимог
чинного законодавства України, працівників Шишківської сільської ради та її
підприємств, закладів, установ про наступне вивільнення у зв’язку з
припиненням в результаті реорганізації юридичної особи – Шишківська
сільська рада.

3. Корюківська міська рада є правонаступником прав та обов'язків
Шишківської сільської ради.
4. Утворити комісію з припинення в результаті реорганізації (управління
справами) Шишківської сільської ради (надалі – Комісія) у складі згідно з
додатком.
5. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами бюджетної установи - органу
місцевого самоврядування Шишківська сільська рада, в тому числі право
підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові
комісії Ахмедову Р.Р. (перший підпис), заступнику голови комісії Савченку
О.М. (перший підпис) та членам комісії Смальосі І.М. (другий підпис), Кожемі
О.М. (другий підпис).
6. Комісії у строк до 31 грудня 2020 року провести процедури
інвентаризації активів та зобов’язань Шишківської сільської ради, та
підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Корюківської міської
ради майна та зобов’язань Шишківської сільської ради.
7. З метою забезпечення належного та безперебійного функціонування
закладів бюджетної сфери Шишківської сільської ради, які перебувають в
процесі реорганізації шляхом приєднання, на період до внесення відповідного
запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи в
результаті реорганізації шляхом приєднання, встановити, що в повсякденній
діяльності старости та Комісії використовується гербова печатка Шишківської
сільської ради, інші печатки та штампи, передбачені чинним законодавством
України.
8. Уповноважити вчиняти організаційно – правові заходи пов’язані із
державною реєстрацією припинення в результаті реорганізації Шишківської
сільської ради – Ахмедова Ратана Ратановича, паспорт громадянина України
серії НВ № 297382 виданий 10.02.2004 року Білогірським РВ УМВС України в
Хмельницькій області.
9. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
«Про припинення в результаті реорганізації
Шишківської сільської ради» № 20-2/VIІІ

СКЛАД
комісії з припинення в результаті реорганізації (управління справами)
Шишківської сільської ради
Голова комісії
Ахмедов Ратан Ратанович
РНОКПП ХХХХ

Міський голова
Заступник голови комісії

Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Смальоха Інна Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Головний бухгалтер Шишківської
сільської ради

Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний
бухгалтер

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 21-2/VIII

Про ліквідацію комунальних
підприємств
Враховуючи висновки постійної комісії з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, та у зв’язку з недоцільністю
подальшої діяльності комунальних підприємств, відповідно до ст.ст.104, 105,
110, 111 Цивільного кодексу України, ст. 59 Господарського кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.1. Припинити комунальне підприємство «Допомога» Білошицько –
Слобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 31294768) шляхом ліквідації.
1.2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до
комунального підприємства «Допомога» Білошицько – Слобідської сільської
ради - два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо
припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Допомога»
Білошицько – Слобідської сільської ради.
1.3. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення комунального
підприємства «Допомога» Білошицько – Слобідської сільської ради (надалі Комісія), що додається.
1.3.1. Визначити місцезнаходження Комісії за адресою: 15300,
Чернігівська
область,
Корюківський
район,
місто
Корюківка,
вулиця Бульварна, буд. 6.
1.4. Комісії:
1.4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації
комунального підприємства «Допомога» Білошицько – Слобідської сільської
ради у встановленому законодавством порядку.

1.4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс у відповідності до
вимог законодавства.
1.4.2. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами комунального підприємства
«Допомога» Білошицько – Слобідської сільської ради, в тому числі право
підпису від її імені фінансових та інших документів, яке надається голові
комісії Савченку О.М. (перший підпис) та члену комісії Борисенко М.М.
(другий підпис).
2.1. Припинити комунальне підприємство «Відродження» Корюківської
міської ради (код ЄДРПОУ 31294752) шляхом ліквідації.
2.2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до
комунального підприємства «Відродження» Корюківської міської ради - два
місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення
шляхом ліквідації комунального підприємства «Відродження» Корюківської
міської ради.
2.3. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення комунального
підприємства «Відродження» Корюківської міської ради (надалі - Комісія), що
додається.
2.3.1. Визначити місцезнаходження Комісії за адресою: 15300,
Чернігівська
область,
Корюківський
район,
місто
Корюківка,
вулиця Бульварна, буд. 6.
2.4. Комісії:
2.4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації
комунального підприємства «Відродження» Корюківської міської ради у
встановленому законодавством порядку.
2.4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс у відповідності до
вимог законодавства.
2.4.3. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами комунального підприємства
«Відродження» Корюківської міської ради, в тому числі право підпису від її
імені фінансових та інших документів, яке надається голові комісії Савченку
О.М. (перший підпис) та члену комісії Шатайлову В.І. (другий підпис).
3.1. Припинити комунальне підприємство «Джерело» Прибинської
сільської ради (код ЄДРПОУ 31294794) шляхом ліквідації.
3.2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до
комунального підприємства «Джерело» Прибинської сільської ради - два місяці
з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом
ліквідації комунального підприємства «Джерело» Прибинської сільської ради.

3.3. Затвердити склад ліквідаційної комісії з припинення комунального
підприємства «Джерело» Прибинської сільської ради (надалі - Комісія), що
додається.
3.3.1. Визначити місцезнаходження Комісії за адресою: 15300,
Чернігівська
область,
Корюківський
район,
місто
Корюківка,
вулиця Бульварна, буд. 6.
3.4. Комісії:
3.4.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо ліквідації
комунального підприємства «Джерело» Прибинської сільської ради у
встановленому законодавством порядку.
3.4.2. Скласти проміжний та ліквідаційний баланс у відповідності до
вимог законодавства.
3.4.3. З дня набрання чинності цього рішення до Комісії переходять
повноваження щодо управління справами комунального підприємства
«Джерело» Прибинської сільської ради, в тому числі право підпису від її імені
фінансових та інших документів, яке надається голові комісії Савченку О.М.
(перший підпис) та члену комісії Гулицькій Н.І. (другий підпис).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від
15.12.2020 року
«Про ліквідацію комунальних
підприємств» № 21-2/ VIІІ

СКЛАД
ліквідаційної комісії з
припинення комунального підприємства
«Допомога» Білошицько – Слобідської сільської ради
Голова комісії
Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності

Бабич Вікторія Сергіївна
РНОКПП ХХХХ

Головний спеціаліст - державний
реєстратор юридичного відділу

Долбіна Людмила Михайлівна
РНОКПП ХХХХ

Провідний спеціаліст відділу
земельних ресурсів та комунального
майна

Борисенко Марина Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Директор сільського будинку
культури

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від
15.12.2020 року
«Про ліквідацію комунальних
підприємств» № 21-2/ VIІІ

СКЛАД
ліквідаційної комісії з
припинення комунального підприємства
«Відродження» Корюківської міської ради
Голова комісії
Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ
Бабич Вікторія Сергіївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності
Головний спеціаліст - державний
реєстратор юридичного відділу

Долбіна Людмила Михайлівна
РНОКПП ХХХХ

Провідний спеціаліст відділу
земельних ресурсів та комунального
майна

Шатайлов Валерій Іванович
РНОКПП ХХХХ

Начальник комунального
підприємства «Відродження»
Корюківської міської ради

Редін Антон Леонідович
РНОКПП ХХХХ

Староста Олександрівського
старостинського округу

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від
15.12.2020 року
«Про ліквідацію комунальних
підприємств» № 21-2/ VIІІ

СКЛАД
ліквідаційної комісії з
припинення комунального підприємства
«Джерело» Прибинської сільської ради
Голова комісії
Савченко Олександр Миколайович
РНОКПП ХХХХ

Перший заступник міського голови

Члени комісії:
Кожема Оксана Миколаївна
РНОКПП ХХХХ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності

Бабич Вікторія Сергіївна
РНОКПП ХХХХ

Головний спеціаліст - державний
реєстратор юридичного відділу

Долбіна Людмила Михайлівна
РНОКПП ХХХХ

Провідний спеціаліст відділу
земельних ресурсів та комунального
майна

Гулицька Неля Іванівна
РНОКПП ХХХХ

Бухгалтер комунального підприємства
«Джерело» Прибинської сільської
ради

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 22-2/VІII

Про надання дозволу на поновлення
нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Корюківської міської ради
Враховуючи закінчення мінімального строку дії нормативно грошової
оцінки земель населених пунктів сіл Андроники, Високе, Наумівка, Переділ,
Спичувате, Турівка Корюківської міської ради та на підставі рекомендацій
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 5, 18 Закону
України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Здійснити поновлення нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів сіл Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате,
Турівка Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
2. Надати дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення технічних
документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сіл
Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка Корюківської
міської ради Корюківського району Чернігівської області.
3. Укласти договір на виготовлення технічних документацій з
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сіл Андроники, Високе,
Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області з проектною організацією, яка має
дозвіл (ліцензію) на право проведення відповідних робіт.

4. Подати на затвердження технічні документації з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів сіл Андроники, Високе, Наумівка, Переділ,
Спичувате, Турівка Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області ради відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 23-2/VІII

Про прийняття земельних ділянок
у комунальну власність
Розглянувши наказ Головного управління Держгеокадастру у
Чернігівській області від 25.11.2020 року № 5-ОТГ «Про передачу земельних
ділянок державної власності у комунальну власність», акт прийому-передачі
земельної ділянки сільськогосподарського призначення із державної у
комунальну власність, відповідно до ст.117 Земельного кодексу України, ст. 4
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.
Прийняти
у
комунальну
власність
земельні
ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею
6034,3326 га, які розташовані за межами населених пунктів на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області згідно
Додатку.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право
комунальної власності на земельні ділянки, зазначені в Додатку, за
Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської
ради згідно вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 15.12.2020 року
№ 23 - 2/VIII

№ з/п

Кадастровий номер
земельної ділянки

Місце розташування земельної ділянки
(область, район, рада)

1

2

1

7422482500:04:000:1078

2

7422480500:04:000:0881

3

7422480500:04:000:0883

4

7422480500:04:000:0884

5

7422480500:04:000:0885

6

7422480500:04:000:0886

7

7422488300:03:000:1126

8

7422488300:03:000:1127

9

7422483500:07:000:1229

10

7422483500:07:000:1230

11

7422483500:07:000:1231

12

7422483500:07:000:1232

13

7422483500:07:000:1233

3
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада

Площа (га)

Цільове призначення
земельної ділянки (код,
назва)

Відомості про обмеження
Відомості про обтяження речових
у використанні земельної
прав на земельну ділянку
ділянки

4

5

6

7

2,2116

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

20,5743

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,8103

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,5303

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,5078

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

3,7730

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

32,9265

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

28,1869

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,6092

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,5585

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

8,2639

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,4333

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

6,0131

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

14

7422483500:07:000:1234

15

7422483500:07:000:1235

16

7422483500:07:000:1236

17

7422483500:07:001:0023

18

7422488700:05:000:1310

19

7422488700:05:000:1311

20

7422488700:05:000:1296

21

7422488700:05:000:1297

22

7422482000:06:001:0124

23

7422482000:06:001:0125

24

7422482000:06:001:0126

25

7422482000:06:001:0127

26

7422482000:06:001:0128

27

7422482000:06:001:0129

28

7422482000:06:001:0130

29

7422482000:06:002:0094

30

7422482000:06:002:0095

31

7422482000:06:002:0096

32

7422482000:06:002:0097

33

7422482000:06:002:0098

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада

1,1907

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,4700

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,9975

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,8478

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

8,1882

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

6,3127

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

0,2044

16.00 Землі запасу

Відсутні

Прибережні захисні смуги
- 2,1936 га

0,3205

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

12,0632

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,4576

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,6917

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,1848

16.00 Землі запасу

Відсутні

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,0111 га

2,9939

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

0,9795

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,6835

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,4534

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

7,0750

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

10,1287

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

21,3272

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

3,2501

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

34

7422482000:06:002:0099

35

7422482000:06:002:0100

36

7422482000:06:002:0101

37

7422482000:06:002:0102

38

7422482000:06:002:0103

39

7422482000:06:002:0104

40

7422482000:06:002:0105

41

7422481500:07:000:1057

42

7422481500:07:000:1058

43

7422481500:07:000:1059

44

7422410100:04:003:0017

45

7422410100:04:006:0042

46

7422410100:04:006:0043

47

7422410100:04:006:0044

48

7422410100:04:006:0045

49

7422410100:04:006:0046

50

7422410100:04:006:0047

51

7422410100:04:006:0048

52

7422410100:04:006:0049

53

7422489200:07:000:2082

54

7422480500:04:000:0852

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Будянська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Брецька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Брецька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Брецька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Тютюнницька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

3,7497

16.00 Землі запасу

Відсутні

Прибережні захисні смуги
- 1,9631 га

10,5484

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,8921

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,4841

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,9411

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

0,9049

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

3,2611

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,4536

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,6391

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,0507

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

10,5890

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

0,7875

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,0923

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

12,8866

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

0,6780

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

0,3254

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

6,7394

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

8,6264

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

7,4728

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

12,2077

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

23,1704

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

55

7422480500:04:000:0854

56

7422480500:04:000:0889

57

7422480500:04:000:0906

58

7422480500:04:000:0863

59

7422480500:04:000:0864

60

7422480500:04:000:0865

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

274,1867

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

8,3017

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,2141

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,2430

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,2694

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,5545

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

32,1888

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

оренда, від 11.09.2020 № 38232705
ТОВ "Забарівське"

Не зареєстровано

1,0704

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,7901

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

оренда, від 17.09.2013 № 2515434
Бондар В.О.

Не зареєстровано

оренда, від 12.07.2010 №
041084100032 ПП "АТД Промінь"

Не зареєстровано

оренда, від 12.07.2010 №
041084100031 ПП "АТД Промінь"

Не зареєстровано

оренда, від 24.12.2014 № 8306331
СФГ "Урожай"

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,7703 га та 0,1157 га

оренда, від 26.05.2016 № 14768558
Галушка В.В.

Не зареєстровано

оренда, від 21.05.2019 № 31704728
ТОВ "Забарівське"

Не зареєстровано

61

7422480500:04:000:0866

62

7422480500:04:000:0867

63

7422480500:04:000:0868

64

7422480500:04:000:0718

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

206,5246

65

7422480500:04:000:0700

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

23,3761

66

7422480500:04:000:0701

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

19,7882

67

7422480500:04:000:0723

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

101,4176

68

7422480500:04:000:0725

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

141,5304

69

7422480500:04:000:0816

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

100,0000

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

01.02 Для ведення
фермерського
господарства
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.02 Для ведення
фермерського
господарства
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

70

7422480500:04:000:0817

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

71

7422480500:04:000:0783

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

34,6705

72

7422480500:04:000:0821

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

93,2631

73

7422480500:04:000:0820

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

42,0000

74

7422480500:04:000:0819

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

98,0000

75

7422480500:04:000:0869

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

38,0000

76

7422480500:04:000:0859

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада

30,2912

77

7422482500:04:000:1074

78

7422482500:04:000:1076

79

7422482500:04:000:1079

80

7422482500:04:000:1080

81

7422482500:04:000:1081

82

7422482500:04:000:1082

83

7422482500:04:000:1083

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада

63,7449

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

оренда, від 11.06.2019 № 32024572
ТОВ ПГ "Бреч"

Не зареєстровано

оренда, від 10.07.2019 № 32368525
ТОВ "Забарівське"

Не зареєстровано

оренда, від 02.12.2019 № 34525732
ТОВ ПГ "Бреч"

Не зареєстровано

оренда, від 02.12.2019 № 34525023
ТОВ ПГ "Бреч"

Не зареєстровано

оренда, від 02.12.2019 № 34525266
ТОВ ПГ "Бреч"

Не зареєстровано

оренда, від 29.10.2019 № 33946371
ТОВ "Забарівське"

Не зареєстровано

оренда, від 07.02.2020 № 35420683
ФОП Гурбик О.А.

Не зареєстровано

11,0393

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

27,6350

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,3803

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

7,1523

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,2650

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,2475

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

9,3571

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

84

7422482500:04:000:1085

85

7422482500:04:000:1086

86

7422482500:04:000:1087

87

7422482500:04:000:0985

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада

5,7564

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

82,5860

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

10,7217

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,0910

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

оренда, від 01.11.2018 № 28757296
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

оренда, від 05.06.2019 № 31932080
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

оренда, від 05.06.2019 № 31932220
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

оренда, 05.06.2019 № 31931965
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

88

7422482500:04:000:1040

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада

89

7422482500:04:000:1072

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада

20,5000

90

7422482500:04:000:1071

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада

20,0000

91

7422482500:04:000:1073

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Домашлинська сільська рада

38,4307

92

7422488300:03:000:1117

93

7422488300:03:000:1125

94

7422488300:03:000:1124

95

7422488300:03:000:1122

96

7422488300:03:000:1134

97

7422488300:03:000:1119

98

7422488300:03:000:1109

99

7422488300:03:000:1110

100

7422488300:03:000:1111

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада

10,0000

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

405,9397

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

43,1003

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

251,9968

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

16,3088

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

30,3147

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

60,2033

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

47,6349

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,2646

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

3,3367

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

101

7422488300:03:000:1112

102

7422488300:03:000:1113

103

7422488300:03:000:1114

104

7422488300:03:000:1115

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада

9,0648

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,3780

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,8180

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

25,1226

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано
Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,2233 га та 1,0813 га.
Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,1776 га

105

7422488300:03:000:1131

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада

106

7422488300:03:000:1130

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада

2,0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

107

7422488300:03:000:1116

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада

66,5210

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

108

7422488300:03:000:1104

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада

228,0000

оренда, від 20.04.2018 № 25839347
ТОВ "ЧЕРНІГІВ АГРО ІНВЕСТ"

Не зареєстровано

109

7422488300:03:000:1105

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада

15,0000

оренда, від 30.01.2019 № 30134857
ПСП "ПРАЦЯ"

Не зареєстровано

110

7422488300:03:000:1107

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Савинківська сільська рада

48,0000

оренда, від 23.07.2019 № 32563532
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

111

7422481000:03:000:1305

112

7422481000:03:000:1306

113

7422481000:03:000:1307

114

7422481000:03:000:1304

115

7422481000:03:000:1308

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

15,6608

16.00 Землі запасу

Відсутні

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

3,4852

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

10,3339

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,9300

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,6472

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,5246

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

116

7422481000:03:000:0028

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

117

7422481000:03:000:0021

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

23,8644

118

7422481000:03:000:0026

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

39,3655

119

7422481000:03:000:0022

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

2,2630

120

7422481000:03:000:0020

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

41,4883

121

7422481000:03:000:0023

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

26,2612

122

7422481000:03:000:0025

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

30,0523

123

7422481000:03:000:0024

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

5,6453

124

7422481000:03:000:0027

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

39,5220

125

7422481000:03:000:1301

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

15,0000

41,4299

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

оренда, від 21.09.2016 № 16576058
ПСП "Рекорд"

Не зареєстровано

оренда, від 12.04.2017 № 20008632
Гусаренко Б.М.

Не зареєстровано

оренда, від 10.04.2017 № 19976709
Гусаренко Б.М.

Не зареєстровано

оренда, від 12.04.2017 № 20007954
Гусаренко Б.М.

Не зареєстровано

оренда, від 05.04.2017 № 19924075
Гусаренко Б.М.

Не зареєстровано

оренда, від 05.04.2017 № 19924700
Гусаренко Б.М.

Не зареєстровано

оренда, від 11.04.2017 № 19978197
Гусаренко Б.М.

Не зареєстровано

оренда, від 11.04.2017 №
19975453 Гусаренко Б.М.

Не зареєстровано

оренда, від 10.04.2017 № 19933395
ПСП "Рекорд"

Не зареєстровано

оренда, від 19.09.2019 № 33332393
ПСП "Рекорд"

Не зареєстровано

126

7422481000:03:000:0029

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

127

7422481000:03:000:0030

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Білошицько-Слобідська сільська рада

128

7422487000:03:000:0750

129

7422487000:03:000:0746

130

7422487000:04:000:0605

131

7422487000:03:000:0747

132

7422487000:03:000:0748

133

7422487000:03:000:0749

134

7422487000:03:000:0751

135

7422487000:03:000:0752

136

7422487000:03:000:0753

137

7422487000:03:000:0754

138

7422487000:04:000:0433

139

7422487000:04:000:0430

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

0,2500

140

7422487000:04:000:0429

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

2,7500

7422487000:03:000:0629

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

141

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

73,4531

73,4530

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

оренда, від 18.04.2018 № 25860971
ПСП "Рекорд"

Не зареєстровано

оренда, від 18.04.2018 № 25845535
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

2,7079

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,5890

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

6,7938

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,5629

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,1451

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,8318

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

36,9413

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

15,7766

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

8,2502

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

7,9662

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

39,9093

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

оренда, від 28.01.2010 №
041084100002 Осьмак Ю.М.

Не зареєстровано

оренда, від 28.01.2010 №
041084100001 Осьмак Ю.М.

Не зареєстровано

оренда, від 21.09.2016 № 16601381
ТОВ "Прибинь"

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,0455 га

10,7676

01.03 Для ведення
особистого селянського
господарства
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

142

7422487000:01:000:0025

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

143

7422487000:04:000:0435

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

144

7422487000:03:000:0691

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

27,9676

145

7422487000:03:000:0693

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

43,0000

146

7422487000:03:000:0692

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

30,0000

147

7422487000:04:000:0434

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Прибинська сільська рада

62,0984

148

7422487900:08:000:3026

149

7422487900:08:000:3028

150

7422487900:08:000:3031

151

7422487900:08:000:3032

152

7422487900:08:000:3033

153

7422487900:08:000:3023

154

7422487900:08:000:3027

155

7422487900:08:000:3029

156

7422487900:08:000:3030

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

12,0000

50,0000

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

оренда, від 03.06.2017 №
20806869 ТОВ "Прибинь"

Не зареєстровано

оренда, від 27.02.2018 № 25078409
ТОВ "Прибинь"

Не зареєстровано

оренда, від 24.09.2018 № 28126192
СТОВ "Десна"

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 1,2635 га

оренда, від 10.10.2018 №
28363096 СТОВ "Десна"

Не зареєстровано

оренда, від 02.11.2018 № 28782463
СТОВ "Десна"

Не зареєстровано

Відсутні

Не зареєстровано

2,1983

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,7740

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,9067

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

3,2338

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

1,2011

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

17,5656

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

7,0433

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,1935

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,1117

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

157

7422487900:08:000:3035

158

7422487900:08:000:3036

159

7422487900:08:000:3037

160

7422487900:08:000:3038

161

7422487900:08:000:3039

162

7422487900:08:000:3040

163

7422487900:08:000:3022

164

7422487900:08:000:3021

165

7422487900:08:000:3020

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

4,5504

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,2137

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

12,3154

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,8042

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

9,4036

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

22,0149

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

40,1571

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

50,5094

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

15,9049

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

оренда, від 08.12.2016 № 18003372
ПСП "Колос"

Не зареєстровано

оренда, від 08.12.2016 № 18004592
ПСП "Колос"

Не зареєстровано

оренда, від 23.07.2019 № 32563904
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

оренда, від 23.07.2019 № 32564943
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

Відсутні

Не зареєстровано

Відсутні

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,08890 га та 0,5102 га.

166

7422487900:08:000:3009

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

167

7422487900:08:000:3007

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

60,0000

168

7422487900:08:000:3006

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

32,7829

169

7422487900:08:000:3014

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

12,0000

170

7422487900:08:000:3008

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

81,8401

7422486500:03:001:1382

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

171

23,8620

50,6928

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
16.00 Землі запасу

172

7422486500:03:001:1383

173

7422486500:03:001:1384

174

7422486500:03:001:1391

175

7422486500:03:001:1389

176

7422486500:03:001:1390

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

7,8278

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

7,3245

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

6,3390

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

6,3440

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

12,1001

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

оренда, від 29.05.2020 не
зареєстрований ПСП "Рекорд"

Не зареєстровано

оренда, від 09.04.2019 № 31123573
ПСП "Рекорд"

Не зареєстровано

оренда, від 08.12.2017 № 23910451
Борисенко О.В.

Не зареєстровано

оренда, від 23.07.2019 № 32563768
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

оренда, від 23.07.2019 № 32564122
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

Відсутні

Не зареєстровано

Відсутні

Не зареєстровано

177

7422486500:03:001:1392

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

178

7422486500:03:001:1314

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

110,1000

179

7422486500:03:001:1318

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

72,8001

180

7422486500:03:002:0202

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

15,1366

181

7422486500:03:001:1380

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

52,7245

182

7422486500:03:001:1367

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

4,2728

183

7422486500:03:001:1316

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

22,8999

184

7422486500:03:001:1419

185

7422489600:02:000:0004

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада

31,7148

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

1,2893

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11,2150

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

186

7422489600:03:000:0885

187

7422489600:03:000:0886

188

7422489600:03:000:0887

189

7422489600:03:000:0888

190

7422489600:03:000:0889

191

7422489600:03:000:0890

192

7422489600:03:000:0891

193

7422489600:03:000:0867

194

7422486000:04:001:1358

195

7422486000:04:001:1359

196

7422486000:04:001:1360

197

7422486000:04:001:1378

198

7422486000:04:001:1369

199

7422486000:04:001:1370

200

7422486000:04:002:1180

201

7422486000:04:002:1195

202

7422486000:04:002:1182

203

7422486000:04:002:1191

204

7422486000:04:002:1190

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Шишківська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

3,4832

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

3,6182

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

8,0094

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

12,1283

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

13,2007

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

30,7332

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

86,0636

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

9,0000

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва

оренда, від 09.10.2018 № 28351897
Бордаков В.Л.

Не зареєстровано

9,7823

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,8207

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

19,9410

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

16,1730

16.00 Землі запасу

Відсутні

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,1265 га

0,1696

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

6,2487

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

3,8053

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4,9988

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

42,9874

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

10,4823

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

0,1014

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

205

7422486000:04:002:1192

206

7422486000:04:001:1366

207

7422486000:04:001:1365

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

2,2967

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

оренда, від 08.12.2016 № 18004338
СТОВ "Дружба"

Не зареєстровано

оренда, від 12.09.2018 № 27969245
ТОВ "ЦЕНЗУР"

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,1630 га

оренда, від 11.10.2018 № 28417707
СТОВ "Дружба"

Не зареєстровано

7422486000:04:002:1101

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

209

7422486000:04:002:1147

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

42,8000

210

7422486000:04:001:1001

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

49,3118

211

7422486000:04:001:1207

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

57,5444

212

7422486000:04:001:1002

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

72,3000

213

7422486000:04:001:1299

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

100,0000

214

7422486000:04:001:1300

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

54,0000

215

7422486000:04:001:1202

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

16,9481

216

7422486000:04:002:1150

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

2,4766

217

7422486000:04:002:1149

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

0,3574

208

88,0521

01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.01 Для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
01.02 Для ведення
фермерського
господарства
01.02 Для ведення
фермерського
господарства
01.02 Для ведення
фермерського
господарства

оренда, від 11.10.2018 № 28417665
СТОВ "Дружба"

оренда, від 11.10.2018 № 28417616
СТОВ "Дружба"

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,1595 га
Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 1,2517 га

оренда, від 23.07.2019 № 32564311
ПСП "ЧЕРВОНИЙ МАЯК"

Не зареєстровано

оренда, від 16.07.2019 № 32444566
КРАСНИК І.А.

Не зареєстровано

Відсутні

Не зареєстровано

Відсутні

Не зареєстровано

Відсутні

Не зареєстровано

218

7422486000:04:002:1148

219

7422489200:07:000:2172

220

7422485500:06:002:3108

221

7422485500:01:001:0246

222

7422410100:04:006:0082

0,5769

01.02 Для ведення
фермерського
господарства

Відсутні

Не зареєстровано

3,0586

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,9876

16.00 Землі запасу

Відсутні

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Наумівська сільська рада

0,5973

16.00 Землі запасу

Відсутні

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада

1,0668

16.00 Землі запасу

Відсутні

Санітарно - захисна зона
навколо об’єкта 1,0668 га

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Тютюнницька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Наумівська сільська рада

Прибережна захисна
смуга - 0,1995 га.
Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,5973 га

223

7422410100:04:006:0083

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада

1,7525

16.00 Землі запасу

Відсутні

Санітарно - захисна зона
навколо об’єкта 1,7525 га.
Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,0,566 га

224

7422486500:03:002:0001

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

2,7179

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

225

7422486500:03:002:0002

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

226

7422486500:03:001:0034

227

7422488700:05:000:1362

228

7422488700:05:000:1363

229

7422488700:05:000:1364

230

7422488700:05:000:1365

231

7422486000:04:001:1379

232

7422486000:04:001:1380

233

7422486000:04:001:1381

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

3,1698

16.00 Землі запасу

Відсутні

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,4637 га

58,2368

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2,3065

16.00 Землі запасу

Відсутні

Прибережна захисна
смуга - 0,0551 га.

15,9582

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

0,7822

16.00 Землі запасу

Відсутні

4,6846

16.00 Землі запасу

Відсутні

5,8855

16.00 Землі запасу

Відсутні

5,3904

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

33,0573

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

Прибережна захисна
смуга - 0,0584 га.
Прибережна захисна
смуга - 0,2925 га.
Прибережна захисна
смуга - 0,3197га.

234

7422486000:04:001:1382

235

7422486000:04:001:1383

236

7422486000:04:001:1384

237

7422481500:07:000:0283

238

7422487500:07:000:1213

239

7422483500:07:000:0076

240

7422486500:03:001:0033
ВСЬОГО

Секрета міської ради

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Брецька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рейментарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Забарівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Перелюбська сільська рада

40,2700

16.00 Землі запасу

Відсутні

Прибережна захисна
смуга - 0,8466га.

30,4882

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

25,0919

16.00 Землі запасу

Відсутні

Прибережна захисна
смуга - 0,3202га.

27,4862

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

74,2872

16.00 Землі запасу

Відсутні

Прибережна захисна
смуга - 1,9094га.

2,2164

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

5,0632

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

6034,3326

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 24-2/VІII

Про відміну деяких рішень
Корюківської міської ради
Розглянувши заяву Стельмаха Миколи Юрійовича та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.Відмінити п. 3 рішення десятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 27.10.2017 р. «Про дозвіл на виготовлення документації із
землеустрою» у частині надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для передачі її безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.) Стельмаху Миколі Юрійовичу
(зареєстрований за адресою: вул. Набережна, 16, м. Корюківка) площею
орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Миколи Лущика, 11,
с. Тютюнниця у зв’язку з поданою заявою.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 25-2/VІII

Про внесення змін до деяких рішень
міської ради із земельних питань
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79-1
Земельного кодексу України, статтею 25 Закону України «Про землеустрій»,
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.Внести зміни до рішення тридцять третьої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 06.02.2020 року № 25-33/VII «Про дозвіл на
виготовлення документації із землеустрою», а саме,
1.1. слова з п.1 зазначеного рішення «Кушніру Роману Павловичу,
Стельмах Олесі Павлівні та Кушнір Надії Іванівні» виключити.
1.2. доповнити п. 2 зазначеного рішення абзацом наступного змісту
«Кушніру Роману Павловичу, Стельмах Олесі Павлівні та Кушнір Надії
Іванівні» у зв’язку з поданою заявою.
2. Внести зміни до п. 13 рішення сорок першої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 06.10.2020 року № 13-40/VII «Про дозвіл на
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки
(паю)» щодо надання дозволу Минку Андрію Петровичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «ім. Леніна»,

а саме: № 185 рілля, № 1185 рілля в частині номера земельної ділянки (паю),
виклавши його в новій редакції, а саме:
«№ 21/360 рілля, № 21/1360 рілля», замість «№ 185 рілля, № 1185 рілля» в
зв’язку з поданою заявою.
3. Внести зміни до п. 18 рішення сорок першої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 06.10.2020 року № 13-40/VII «Про дозвіл на
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки
(паю)» щодо надання дозволу Хобел Ніні Володимирівні на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Полісся», а
саме: № 75 рілля, № 12 сіножаті, № 64 пасовища в частині номера земельної
ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме:
«№ 75 рілля, № 50 сіножаті, № 64 пасовища», замість «№ 75 рілля,
№ 12 сіножаті, № 64 пасовища» в зв’язку з поданою заявою.
4. Внести зміни до п. 4 рішення сорок першої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 06.10.2020 року № 13-40/VII «Про дозвіл на
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (земельної частки
(паю)» щодо надання дозволу Кравченку Володимиру Іллічу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Лісове», а
саме: № 135 рілля, № 132 сіножаті, № 257 пасовища в частині номера земельної
ділянки (паю), виклавши його в новій редакції, а саме:
«№ 135 рілля, № 131 сіножаті, № 257 пасовища», замість «№ 135 рілля,
№ 132 сіножаті, № 257 пасовища» в зв’язку з поданою заявою.
5. Внести зміни до п. 1 рішення тридцять третьої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 06 лютого 2020 року № 29-33/VII «Про
проведення земельних торгів у формі аукціону», де слова «яка була утворена в
результаті поділу земельної ділянки 7422482000:06:002:0068 (площею 22,5000
га)» замінити на слова «яка була утворена в результаті поділу земельної ділянки
7422482000:06:002:0058 (площею 22,5000 га)» у зв’язку з технічною помилкою.
6. Внести зміни до п. 1.4. рішення тридцять шостої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 26-36/VII «Про продаж

земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території
Корюківської міської ради», виклавши його в новій редакції:
«1.4. За згодою сторін розрахунок здійснюється з розстроченням платежу,
строком на 1 (один) рік з моменту укладання договору купівлі-продажу, за
умови сплати Грось Аліною Сергіївною протягом 30 календарних днів після
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу не менш як 50 (п’ятдесят)
% (відсотків) частини платежу в розмірі 19 993 грн. 22 коп. (дев’ятнадцять
тисяч дев’ятсот дев’яносто три грн. 22 коп.), що зараховується до міського
бюджету.
Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки
здійснюється Грось Аліною Сергіївною шляхом погашення суми розстроченого
платежу рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці згідно з
графіком, який є невід'ємною частиною договору купівлі-продажу, а саме:
- до 31.03.2021 р. – 4 998 грн. 31 коп. (чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто
вісім гривні 88 коп.);
- до 30.06.2021 р. − 4 998 грн. 31 коп. (чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто
вісім гривні 88 коп.);
- до 30.09.2021 р. – 4 998 грн. 31 коп. (чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто
вісім гривні 88 коп.);
- до 31.12.2021 р. – 4 998 грн. 31 коп. (чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто
вісім гривні 88 коп.).
Під час визначення розміру платежу враховується індекс інфляції,
встановлений Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому
внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.
Встановити відповідно до законодавства заборони на продаж або інше
відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором
купівлі-продажу.
Встановити, що право власності Грось Аліни Сергіївни на земельну
ділянку з кадастровим номером 7422410100:01:002:1648 площею 0,510 га, яка
розташована по вул. Патріотів, 33, м. Корюківка, виникне після сплати першого
платежу, вказаного в п. 1.4. даного рішення.
Внести зміни до п. 1.6. рішення тридцять шостої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 26-36/VII «Про продаж
земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території
Корюківської міської ради», виклавши його в новій редакції та доповнивши
пунктом 1.6.2.:
«1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у
разі його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну)
укласти та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Грось
Аліною Сергіївною.».
«1.6.2. У зв’язку з продажем земельної ділянки з розстроченням платежу
на 1 (один) рік продовжити термін дії договору оренди землі від 24.05.2018
року на 2 (два) роки на тих самих умовах з 24.05.2020 року.».

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 26-2/VІII

Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12,
79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, статтями 25,
55 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її в оренду або спільну сумісну оренду:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Мачачі Аллі Володимирівні площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Кузьминського, 5-А, с. Маховики.
- Неживому Леоніду Михайловичу площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Дудка, 9, м. Корюківка.
2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Шлюшенко Ользі Анатоліївні площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Шевченка, 148, с. Наумівка.
- Тунік Надії Кузьмівні площею орієнтовно 0,25 га, яка розташована за
адресою: вул. Туніка, 21, с. Рейментарівка.

- Дербі Валентині Анатоліївні та Дербі Івану Івановичу площею
орієнтовно 0,25 га, яка розташована за адресою: вул. Партизанська, 18,
с. Наумівка.
- Приступі Валентині Федосіївні площею орієнтовно 0,25 га, яка
розташована за адресою: вул. Десняка, 5, с. Сахутівка.
- Лисенку Олегу Миколайовичу та Лисенко Раїсі Михайлівні площею
орієнтовно 0,10 га, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 182,
м. Корюківка.
- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.):
- Плющ Людмилі Олександрівні площею орієнтовно 0,01 га, яка
розташована за адресою: вул. Кошового, гараж № 135, м. Корюківка.
- Крес Ірині Олександрівні площею орієнтовно 0,01 га, яка розташована
за адресою: вул. Передзаводська, гараж № 1а, м. Корюківка.
3. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Крепс Ірині Павлівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована за
адресою: вул. Братчикова, м. Корюківка.
- Смаглюк Людмилі Іванівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована
за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка.
- Леонтьєвій Ганні Петрівні площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована
за адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка.
- Курбакову Володимиру Анатолійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка.
- Кисілю Микиті Валерійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка.
- Литвин Олені Володимирівні площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка.
- Литвину Ігору Юрійовичу площею орієнтовно 0,10 га, яка розташована
за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка.
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Свиридок Олександрі Борисівні площею орієнтовно 0,40 га, яка
розташована за адресою: с. Воловики.
- Хижняк Ользі Максимівні площею орієнтовно 0,80 га, яка розташована
за адресою: с. Хотіївка.
- Новгородському Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 1,00
га, яка розташована за адресою: с. Забарівка.
- Коновалу Юрію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована за адресою: с. Кирилівка.
- Шлюшенко Ользі Антонівні площею орієнтовно 0,10 га, яка
розташована за адресою: с. Наумівка.

- Михайленко Тетяні Митрофанівні площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована за адресою: с. Сахутівка.
- Аполон Юлії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована за
адресою: с. Бешківка.
- Тосенко Тамарі Михайлівні площею орієнтовно 1,50 га, яка розташована
за адресою: с. Лубенець.
- Приступі Валентині Федосіївні площею орієнтовно 0,50 га, яка
розташована за адресою: с. Сахутівка.
- Грищенко Світлані Павлівні площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована за адресою: с. Воловики.
4. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення
за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої
передачі її безоплатно у власність:
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Сабалдаш Марії Петрівні площею орієнтовно 1,40 га, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:01:001:0223.
- Доліну Миколі Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1197.
- Шкаралевич Любові Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1197.
- Воскобой Ларисі Володимирівні площею орієнтовно 1,00 га, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:1957.
- Бочковському Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482000:06:002:0092.
- Чабану Олексію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1203.
- Курбеговичу Павлу Садевичу площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489400:03:000:0877.

- Єрмоленку Ігору Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:001:3047.
- Єрмоленко Олені Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:001:3048.
5. Надати дозвіл Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка перебуває у
постійному користуванні згідно державного акту на право постійного
користування землею серії ЧН від 12.08.1994 року площею 2,232 га по
вул. Костюк Г., 41 в м. Корюківка для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової
енергії (КВЦПЗ 14.02.).
6. Надати дозвіл Бондару Віктору Олександровичу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу орендованої земельної
ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності площею
197,7071 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:001:0033,
цільове використання для ведення фермерського господарства, на три земельні
ділянки орієнтовними площами 2,0000 га, 2,0000 га та 193,7071 га, яка
розташована за межами населеного пункту Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області з метою подальшого оформлення
двох земельних ділянок у власність.
7. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 3,0 га для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-34
Корюківка-Синявка-Блистова-Мена, яка знаходиться на території Корюківської
міської ради в межах міста Корюківка Корюківського району Чернігівської
області.
8. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 5,0 га для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-34
Корюківка-Синявка-Блистова-Мена, яка знаходиться на території Корюківської

міської ради в межах села Верхолісся Корюківського району Чернігівської
області.
9. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 3,0 га для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-34
Корюківка-Синявка-Блистова-Мена, яка знаходиться на території Корюківської
міської ради в межах села Воловики Корюківського району Чернігівської
області.
10. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 5,0 га для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-34
Корюківка-Синявка-Блистова-Мена, яка знаходиться на території Корюківської
міської ради в межах села Олександрівка Корюківського району Чернігівської
області.
11. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 3,0 га для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-34
Корюківка-Синявка-Блистова-Мена, яка знаходиться на території Корюківської
міської ради в межах села Піски Корюківського району Чернігівської області.
12. Відмовити Іжніну Олександру Миколайовичу у наданні дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)
площею орієнтовно 0,25 га по вул. Лісового П. в с. Бреч у зв’язку з
розташуванням бажаної земельної ділянки у зоні перспективної забудови, на
яку в обов’язковому порядку виконуються детальні плани території (ДПТ).
13. Відмовити Шкурку Анатолію Григоровичу у наданні дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)

площею орієнтовно 0,25 га по вул. Миру, 10а в с. Турівка у зв’язку з
відсутністю плану зонування або детального плану території.
14. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені
документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття
рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування.
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 27-2/VІII

Про дозвіл на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 81
Земельного кодексу України, ст. ст. 3, 5 Закону України «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вирішення питання колективної власності на землю,
удосконалення
правил
землекористування
у
масивах
земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1.
Дати дозвіл Бєльченку Юрію Костянтиновичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«ім. Шевченко», а саме:
№ 12 рілля, № 12 сіножаті,
№ 164 рілля, № 30 сіножаті.

2.
Дати дозвіл Савенко Вірі Олександрівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Україна», а саме:
№ 510 рілля.
3.
Дати дозвіл Симоненко Тетяні Володимирівні на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«ім. Шевченко», а саме:
№ 76 рілля, № 54 сіножаті.
4.
Дати дозвіл Кравченко Наталії Василівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«ім. Дімітрова», а саме:
№ 239 рілля.
5.
Дати дозвіл Осипенку Анатолію Володимировичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«ім. Коцюбинського», а саме:
№ 10/454 рілля.
6.
Дати дозвіл Гудим Марині Вікторівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Рассвет», а саме:
№ 137 рілля, № 245 сіножаті, № 12 пасовища.

7.
Дати дозвіл Романець Тамарі Петрівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Лісове», а саме:
№ 122 рілля, № 152 сіножаті, № 217 пасовища.
Дати дозвіл Рябчун Ользі Василівні, Ткаченко Ніні Василівні та
Лосю Петру Васильовичу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між
власниками земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо
організації території земельних часток (паїв) по колишньому колективному
сільськогосподарському підприємству «ім. Дімітрова», а саме:
№ 237 рілля, № 192 сіножаті, № 231 пасовища.
8.

Дати дозвіл Рябчун Ользі Василівні, Ткаченко Ніні Василівні та
Лосю Петру Васильовичу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між
власниками земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо
організації території земельних часток (паїв) по колишньому колективному
сільськогосподарському підприємству «ім. Дімітрова», а саме:
№ 238 рілля, № 193 сіножаті, № 233 пасовища.
9.

10. Дати дозвіл Литвиненку Станіславу Антоновичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«ім. Шевченко», а саме:
№ 14 рілля, № 1 сіножаті.
11. Дати дозвіл Губенку Дмитру Юрійовичу та Губенку Євгену
Юрійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
відповідно до протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками
земельних часток (паїв) та до проекту землеустрою щодо організації території
земельних часток (паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському
підприємству «Україна», а саме:
№ 447 рілля.

12.
Дати дозвіл Гузь Катерині Володимирівні на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Дружба», а
саме:
№ 3/149(1) рілля, № 18/149 (2) рілля, № 18/477 кормові угіддя.
13.
Дати дозвіл Кожем’яко Раїсі Яківні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємству «Зоря», а
саме:
№ 496 рілля, № 496 пасовища.
14.
Дати дозвіл Костеші Віталію Степановичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Україна», а саме:
№ 582 рілля.
15.
Дати дозвіл Костеші Віталію Степановичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Україна», а саме:
№ 581 рілля.
16.
Дати дозвіл Анищенку Василю Васильовичу, Аніщенку Василю
Васильовичу та Толмачовій Олександрі Василівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проекту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Україна», а саме:
№ 270 рілля.

17.
Дати дозвіл Ткаченку Миколі Олексійовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«Україна», а саме:
№ 607 рілля.
18.
Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по
розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із
землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про
надання земельних ділянок у власність.
19.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 28 - 2/VІII

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом
України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про
Державний земельний кадастр», Закону України «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв),
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення,
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Костючку
Олександру Семеновичу за межами села Сахутівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
1.1. Передати Костючку Олександру Семеновичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,6643 га – рілля (пай 277), кадастровий номер 7422489200:07:000:0288
2,6643 га – рілля (пай 280), кадастровий номер 7422489200:07:000:0291
1,9181 га – сіножаті (пай 36), кадастровий номер 7422489200:07:000:0438
0,8835 га – сіножаті (пай 233), кадастровий номер 7422489200:07:000:0649

для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.
1.2. Зобов’язати Костючка Олександра Семеновича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Іващенко Раїсі
Павлівні за межами села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
2.1. Передати Іващенко Раїсі Павлівні у власність земельні ділянки, а
саме:
3,8962 га – рілля (пай 345), кадастровий номер 7422483500:07:000:0872
0,5453 га – сіножаті (пай 6), кадастровий номер 7422483500:07:001:0650
0,4992 га – пасовище (пай 272), кадастровий номер 7422483500:07:000:0077
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської області.
2.2. Зобов’язати Іващенко Раїсу Павлівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Чеху Олександру
Анатолійовичу та Чеху Олегу Анатолійовичу за межами села Тютюнниця,
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Чеху Олександру Анатолійовичу та Чеху Олегу
Анатолійовичу у спільну часткову власність по ½ частці відповідно земельні
ділянки, а саме:
2,1815 га – рілля (пай 20/203), кадастровий номер 7422489200:07:000:1574
0,5010 га – сіножаті (пай 6/142), кадастровий номер 7422489200:07:000:2095
0,2643 га – пасовище (пай 4/127), кадастровий номер 7422489200:07:000:1100
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
3.2. Зобов’язати Чеха Олександра Анатолійовича та Чеха Олега
Анатолійовича використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з
дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після
здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Чеху Олександру

Анатолійовичу та Чеху Олегу Анатолійовичу за межами села Тютюнниця,
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Чеху Олександру Анатолійовичу та Чеху Олегу
Анатолійовичу у спільну часткову власність по ½ частці відповідно земельні
ділянки, а саме:
1,1749 га – рілля (пай 20/200), кадастровий номер 7422489200:07:000:1571
0,4991 га – сіножаті (пай 5/129), кадастровий номер 7422489200:07:000:1326
0,2639 га – пасовище (пай 4/129), кадастровий номер 7422489200:07:000:1102
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
4.2. Зобов’язати Чеха Олександра Анатолійовича та Чеха Олега
Анатолійовича використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з
дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після
здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Білій Зої
Федорівні за межами населеного пункту на території Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Білій Зої Федорівні у власність земельні ділянки, а саме:
2,7160 га – рілля (пай 140), кадастровий номер 7422410100:04:000:0171
3,3130 га – рілля (пай 13), кадастровий номер 7422410100:04:000:0261
2,8431 га – рілля (пай 178), кадастровий номер 7422410100:04:000:0278
1,6525 га – сіножаті (пай 262), кадастровий номер 7422410100:04:055:0023
1,5417 га – сіножаті (пай 192), кадастровий номер 7422410100:04:006:0085
1,0571 га – сіножаті (пай 155), кадастровий номер 7422410100:04:006:0084
2,6759 га – пасовище (пай 43), кадастровий номер 7422410100:04:000:0442
1,5681 га – пасовище (пай 242), кадастровий номер 7422410100:04:062:0924
1,5392 га – пасовище (пай 267), кадастровий номер 7422410100:04:065:0027
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані на
території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської
області.
5.2. Зобов’язати Білу Зою Федорівну використовувати земельні ділянки за
цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного
кодексу України після здійснення державної реєстрації права власності на
нерухоме майно.
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Мазко Валентині
Євгенівні за межами села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
6.1. Передати Мазко Валентині Євгенівні у власність земельні ділянки, а
саме:

1,6600 га – рілля (пай 48/1030), кадастровий номер 7422485500:06:002:0252
0,2092 га – сіножаті (пай 52/1030), кадастровий номер 7422485500:06:002:3184
0,2388 га – пасовище (пай 41/1030), кадастровий номер 7422485500:06:002:3183
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
6.2. Зобов’язати Мазко Валентину Євгенівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сластьону
Сергію Олександровичу за межами села Рейментарівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
7.1. Передати Сластьону Сергію Олександровичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,7572 га – рілля (пай 70), кадастровий номер 7422487500:07:000:0574
0,3816 га – сіножаті (пай 218), кадастровий номер 7422487500:07:000:0257
0,9584 га – пасовище (пай 93), кадастровий номер 7422487500:07:000:0435
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської області.
7.2. Зобов’язати Сластьона Сергія Олександровича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Петрикею
Олександру Анатолійовичу за межами села Домашлин, Корюківського району,
Чернігівської області.
8.1. Передати Петрикею Олександру Анатолійовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
0,9998 га – рілля (пай 5/1117), кадастровий номер 7422482500:04:000:0313
1,9313 га – рілля (пай 23/117), кадастровий номер 7422482500:04:000:0854
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.
8.2. Зобов’язати Петрикея Олександра Анатолійовича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ніколаєнко Олені
Володимирівні за межами села Тютюнниця, Корюківського району,
Чернігівської області.
9.1. Передати Ніколаєнко Олені Володимирівні у власність земельні
ділянки, а саме:
2,4200 га – рілля (пай 11/90), кадастровий номер 7422489200:07:000:1444
0,5007 га – сіножаті (пай 5/90), кадастровий номер 7422489200:07:000:1287
0,2641 га – пасовище (пай 4/90), кадастровий номер 7422489200:07:000:1063
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
9.2. Зобов’язати Ніколаєнко Олену Володимирівну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Олійнику Віктору
Павловичу за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської
області.
10.1. Передати Олійнику Віктору Павловичу у власність земельні ділянки,
а саме:
2,5100 га – рілля (пай 10/466), кадастровий номер 7422488300:03:000:0974
2,5100 га – рілля (пай 10/471), кадастровий номер 7422488300:03:000:0979
0,8705 га – пасовище (пай 5/8), кадастровий номер 7422488300:03:000:0278
0,8520 га – пасовище (пай 5/7), кадастровий номер 7422488300:03:000:0277
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області.
10.2. Зобов’язати Олійника Віктора Павловича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Воскобой Наталії
Миколаївні за межами села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської
області.
11.1. Передати Воскобой Наталії Миколаївні у власність земельні
ділянки, а саме:
0,9999 га – рілля (пай 22/184), кадастровий номер 7422482500:04:000:0790
0,9845 га – рілля (пай 11/1184), кадастровий номер 7422482500:04:000:0383

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.
11.2. Зобов’язати Воскобой Наталію Миколаївну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Потапенку
Миколі Миколайовичу за межами села Рейментарівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
12.1. Передати Потапенку Миколі Миколайовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,6607 га – рілля (пай 96), кадастровий номер 7422487500:07:000:0535
0,3815 га – сіножаті (пай 213), кадастровий номер 7422487500:07:000:0252
0,4782 га – пасовище (пай 9), кадастровий номер 7422487500:07:003:0084
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської області.
12.2. Зобов’язати Потапенка Миколу Миколайовича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кулько Олені
Миколаївні за межами села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Передати Кулько Олені Миколаївні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,8443 га – рілля (пай 89), кадастровий номер 7422481500:07:009:0009
0,3172 га – сіножаті (пай 157), кадастровий номер 7422481500:07:000:0337
0,6428 га – пасовище (пай 203), кадастровий номер 7422481500:07:000:0854
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
13.2. Зобов’язати Кулько Олену Миколаївну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кириленко
Анастасії Петрівні за межами села Рейментарівка, Корюківського району,
Чернігівської області.

14.1. Передати Кириленко Анастасії Петрівні у власність земельні
ділянки, а саме:
1,7402 га – рілля (пай 147), кадастровий номер 7422487500:07:000:0537
1,9540 га – рілля (пай 95), кадастровий номер 7422487500:07:000:0558
1,9620 га – рілля (пай 208), кадастровий номер 7422487500:07:000:0711
2,1653 га – сіножаті (пай 360), кадастровий номер 7422487500:07:000:0847
0,3714 га – сіножаті (пай 334), кадастровий номер 7422487500:07:000:1045
0,3714 га – сіножаті (пай 332), кадастровий номер 7422487500:07:000:1047
0,4372 га – пасовища (пай 257), кадастровий номер 7422487500:07:000:0942
0,4357 га – пасовища (пай 320), кадастровий номер 7422487500:07:000:0990
0,9988 га – пасовища (пай 233), кадастровий номер 7422487500:07:000:1021
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської області.
14.2. Зобов’язати Кириленко Анастасію Петрівну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тужик Ганні
Миколаївні за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
15.1. Передати Тужик Ганні Миколаївні з у власність земельну ділянку, а
саме:
3,7181 га – рілля (пай 17), кадастровий номер 7422480500:04:000:0017
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
15.2. Зобов’язати Тужик Ганну Миколаївну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Хобелу Андрію
Петровичу за межами села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Хобелу Андрію Петровичу у власність земельні ділянки, а
саме:
2,7370 га – рілля (пай 131), кадастровий номер 7422481500:07:012:0009
2,6930 га – рілля (пай 132), кадастровий номер 7422481500:07:012:0010
0,3021 га – сіножаті (пай 160), кадастровий номер 7422481500:07:000:0340
0,3046 га – сіножаті (пай 159), кадастровий номер 7422481500:07:000:0339
0,7148 га – пасовище (пай 84), кадастровий номер 7422481500:07:000:0698
0,7148 га – пасовище (пай 83), кадастровий номер 7422481500:07:000:0697

для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
16.2. Зобов’язати Хобела Андрія Петровича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Любич Ганні
Іванівні за межами села Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Передати Любич Ганні Іванівні у власність земельні ділянки, а саме:
2,2883 га – рілля (пай 13), кадастровий номер 7422489400:03:000:0488
0,8371 га – сіножаті (пай 66), кадастровий номер 7422489400:03:000:0378
0,4004 га – пасовище (пай 96), кадастровий номер 7422489400:03:000:0307
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської області.
17.2. Зобов’язати Любич Ганну Іванівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Машталіру
Олександру Миколайовичу за межами села Савинки, Корюківського району,
Чернігівської області.
18.1. Передати Машталіру Олександру Миколайовичу у власність
земельні ділянки, а саме:
1,9988 га – рілля (пай 4/236(2)), кадастровий номер 7422488300:03:000:0267
0,5201 га – рілля (пай 4/236 (1)), кадастровий номер 7422488300:03:000:0262
0,8226 га – сіножаті (пай 11/481), кадастровий номер 7422488300:03:000:1141
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області.
18.2. Зобов’язати Машталіра Олександра Миколайовича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Савченко Любові
Петрівні за межами села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Передати Савченко Любові Петрівні у власність земельні ділянки, а
саме:

2,3401 га – рілля (пай 228), кадастровий номер 7422488700:05:000:0101
0,4016 га – сіножаті (пай 182), кадастровий номер 7422488700:05:000:0773
0,3102 га – пасовище (пай 207), кадастровий номер 7422488700:05:000:0670
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
19.2. Зобов’язати Савченко Любов Петрівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ковезі Анатолію
Анатолійовичу за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської
області.
20.1. Передати Ковезі Анатолію Анатолійовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
3,4602 га – рілля (пай 24/501), кадастровий номер 7422486500:03:001:0529
0,5495 га – пасовище (пай 28/501), кадастровий номер 7422489600:03:000:0946
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
20.2. Зобов’язати Ковезу Анатолія Анатолійовича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ващенко Наталії
Іванівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
21.1. Передати Ващенко Наталії Іванівні у власність земельні ділянки, а
саме:
3,4588 га – рілля (пай 24/497), кадастровий номер 7422486500:03:001:0517
0,5505 га – пасовище (пай 28/497), кадастровий номер 7422489600:03:000:0947
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
21.2. Зобов’язати Ващенко Наталію Іванівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кінцевій Тетяні
Іванівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.

22.1. Передати Кінцевій Тетяні Іванівні у власність земельні ділянки, а
саме:
3,4598 га – рілля (пай 24/498), кадастровий номер 7422486500:03:001:0516
0,5504 га – пасовище (пай 28/498), кадастровий номер 7422489600:03:000:0945
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
22.2. Зобов’язати Кінцеву Тетяну Іванівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Летуті Світлані
Володимирівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської
області.
23.1. Передати Летуті Світлані Володимирівні у власність земельні
ділянки, а саме:
3,4598 га – рілля (пай 24/500), кадастровий номер 7422486500:03:001:0528
0,5495 га – пасовище (пай 28/500), кадастровий номер 7422489600:03:000:0944
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
23.2. Зобов’язати Летуту Світлану Володимирівну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Коршун
Валентині Петрівні за межами села Перелюб, Корюківського району,
Чернігівської області.
24.1. Передати Коршун Валентині Петрівні у власність земельні ділянки,
а саме:
3,4597 га – рілля (пай 24/499), кадастровий номер 7422486500:03:001:0527
0,5505 га – пасовище (пай 28/499), кадастровий номер 7422489600:03:000:0943
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
24.2. Зобов’язати Коршун Валентину Петрівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Давиденко Надії
Миколаївні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської
області.
25.1. Передати Давиденко Надії Миколаївні у власність земельні ділянки,
а саме:
3,4599 га – рілля (пай 24/503), кадастровий номер 7422486500:03:001:0531
3,4600 га – рілля (пай 24/502), кадастровий номер 7422486500:03:001:0530
0,9315 га – пасовище (пай 28/503), кадастровий номер 7422486500:03:000:0941
0,6704 га – пасовище (пай 28/502), кадастровий номер 7422486500:03:000:0942
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
25.2. Зобов’язати Давиденку Надію Миколаївну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бойко Наталії
Володимирівні за межами села Охрамієвичі, Корюківського району,
Чернігівської області.
26.1. Передати Бойко Наталії Володимирівні у власність земельні
ділянки, а саме:
2,3303 га – рілля (пай 5/62), кадастровий номер 7422486000:04:002:0138
1,3000 га – сіножаті (пай 17/414), кадастровий номер 7422486000:04:001:0508
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
26.2. Зобов’язати Бойко Наталію Володимирівну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Федченку
Віктору Васильовичу за межами села Охрамієвичі, Корюківського району,
Чернігівської області.
27.1. Передати Федченку Віктору Васильовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,3996 га – рілля (пай 11/301 (2)), кадастровий номер 7422486000:04:002:0099
0,0781 га – рілля (пай 15/301 (2)), кадастровий номер 7422486000:04:001:1248
1,3000 га – сіножаті (пай 18/476), кадастровий номер 7422486000:04:001:1163

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
27.2. Зобов’язати Федченка Віктора Васильовича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Зеленій Людмилі
Василівні за межами села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської
області.
28.1. Передати Зеленій Людмилі Василівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,3411 га – рілля (пай 5/84), кадастровий номер 7422486000:04:002:0161
1,3002 га – сіножаті (пай 18/475), кадастровий номер 7422486000:04:001:1162
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
28.2. Зобов’язати Зелену Людмилу Василівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кожедубу
Анатолію Павловичу за межами села Охрамієвичі, Корюківського району,
Чернігівської області.
29.1. Передати Кожедубу Анатолію Павловичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,5523 га – рілля (пай 2/29), кадастровий номер 7422486000:04:001:0050
1,3002 га – сіножаті (пай 17/413), кадастровий номер 7422486000:04:001:1109
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
29.2. Зобов’язати Кожедуба Анатолія Павловича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кожедубу
Анатолію Павловичу за межами села Охрамієвичі, Корюківського району,
Чернігівської області.

30.1. Передати Кожедубу Анатолію Павловичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,5443 га – рілля (пай 2/30), кадастровий номер 7422486000:04:001:0051
1,2999 га – сіножаті (пай 17/412), кадастровий номер 7422486000:04:001:1108
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
30.2. Зобов’язати Кожедуба Анатолія Павловича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Луньовій
Світлані Віталіївні за межами села Тютюнниця, Корюківського району,
Чернігівської області.
31.1. Передати Луньовій Світлані Віталіївні у власність земельні ділянки,
а саме:
0,9792 га – рілля (пай 20/184), кадастровий номер 7422489200:07:000:1558
0,3339 га – сіножаті (пай 5/61), кадастровий номер 7422489200:07:000:1258
0,2175 га – пасовище (пай 4/61), кадастровий номер 7422489200:07:000:1034
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
31.2. Зобов’язати Луньову Світлану Віталіївну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Милейку
В’ячеславу Віталійовичу за межами населеного пункту на території
Корюківської міської ради.
32.1. Передати Милейку В’ячеславу Віталійовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
3,3913 га – рілля (пай 44), кадастровий номер 7422410100:04:012:0004
1,6779 га – сіножаті (пай 162), кадастровий номер 7422410100:04:043:0002
1,4175 га – пасовище (пай 207), кадастровий номер 7422410100:04:061:0025
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
населеного пункту на території Корюківської міської ради.
32.2. Зобов’язати Милейка В’ячеслава Віталійовича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Шутько Ірині
Петрівні за межами населеного пункту на території Корюківської міської ради.
33.1. Передати Шутько Ірині Петрівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,6401 га – рілля (пай 127), кадастровий номер 7422410100:04:006:0026
1,5417 га – сіножаті (пай 297), кадастровий номер 7422410100:04:056:0015
1,3136 га – пасовище (пай 113), кадастровий номер 7422410100:04:027:0036
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
населеного пункту на території Корюківської міської ради.
33.2. Зобов’язати Шутько Ірину Петрівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бордакову
Володимиру Івановичу за межами села Сядрине, Корюківського району,
Чернігівської області.
34.1. Передати Бордакову Володимиру Івановичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,4685 га – рілля (пай 230), кадастровий номер 7422488700:05:000:0103
0,4113 га – сіножаті (пай 184), кадастровий номер 7422488700:05:000:0775
0,3101 га – пасовище (пай 208), кадастровий номер 7422488700:05:000:0671
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
населеного пункту села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
34.2. Зобов’язати Бордакова Володимира Івановича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Крес Ірині
Олександрівні, Близнюк Світлані Миколаївні та Лойченко Наталії Борисівні за
межами села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
35.1. Передати у спільну часткову власність Крес Ірині Олександрівні (1/6
частки), Близнюк Світлані Миколаївні (2/3 частки) та Лойченко Наталії
Борисівні (1/6 частки) земельні ділянки, а саме:
2,8187 га – рілля (пай 134), кадастровий номер 7422481500:07:012:0012
0,2943 га – сіножаті (пай 161), кадастровий номер 7422481500:07:000:1116
0,7148 га – пасовище (пай 86), кадастровий номер 7422481500:07:000:0700

для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
населеного пункту села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
35.2. Передати у спільну часткову власність Крес Ірині Олександрівні (1/3
частки), Близнюк Світлані Миколаївні (1/3 частки) та Лойченко Наталії
Борисівні (1/3 частки) земельні ділянки, а саме:
2,7022 га – рілля (пай 133), кадастровий номер 7422481500:07:012:0011
0,3176 га – сіножаті (пай 153), кадастровий номер 7422481500:07:000:1115
0,7148 га – пасовище (пай 85), кадастровий номер 7422481500:07:000:0699
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
населеного пункту села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
35.3. Зобов’язати Крес Ірину Олександрівну, Близнюк Світлану
Миколаївну та Лойченко Наталію Борисівну використовувати земельні ділянки
за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного
кодексу України після здійснення державної реєстрації права власності на
нерухоме майно.
36. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 29-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Олександрівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Охріменко Людмилі Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Охріменко Людмилі Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:02:000:0090) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Гурбик Ганні Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,5133 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Олександрівка), Корюківського району, Чернігівської області.

2.1. Передати Гурбик Ганні Леонідівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,5133 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:01:000:0157) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Олександрівка), Корюківського району Чернігівської області.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 30-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Будянського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.Затвердити Солодкій Наталії Юріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,4960 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Буда),
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1.Передати Солодкій Наталії Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,4960 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:01:000:0019) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.
2.Затвердити Суярко Тетяні Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Буда),
Корюківського району, Чернігівської області.

2.1.Передати Суярко Тетяні Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:01:000:0021) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.
3.Затвердити Суярко Світлані Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0535 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Буда),
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1.Передати Суярко Світлані Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,0535 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:01:000:0020) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.
4.Затвердити Суярку Олегу Петровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Буда),
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1.Передати Суярку Олегу Петровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:01:000:0018) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.
5.Затвердити
Гладченку
Олександру
Миколайовичу
технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лісна, 25,
с. Буда.
5.1.Передати Гладченку Олександру Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,2500 га, по вул. Лісна, 25, с. Буда, кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:01:000:0022, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.

6.Затвердити Гладченку Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6752 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Буда),
Корюківського району, Чернігівської області.
6.1.Передати Гладченку Олександру Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 1,6752 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422482000:01:000:0023) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.
7.Затвердити Гладченко Валентині Олександрівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,4787 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Буда),
Корюківського району, Чернігівської області.
7.1.Передати Гладченко Валентині Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,4787 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:01:000:0024) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.
8. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 31-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Забарівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Штирхуну Павлу Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,7000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка),
Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Штирхуну Павлу Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,7000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:03:000:0017) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Кирилівка, Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Невжинській Наталії Григорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,9962 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Забарівка),
Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Невжинській Наталії Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,9962 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:01:000:0070) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Невжинському Олександру Сергійовичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 1,4466 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного
пункту села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Невжинському Олександру Сергійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 1,4466 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:01:000:0069) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Доліну Віталію Олексійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Доліну Віталію Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:001:0036) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту села Воловики), Корюківського району Чернігівської
області.
5. Затвердити Летуті Людмилі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,6606 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Летуті Людмилі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,6606 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1227) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської
області.

6. Затвердити Доліній Вікторії Віталіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,7000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики),
Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Доліній Вікторії Віталіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,7000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0032) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Рудій Оксані Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка),
Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Рудій Оксані Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,6000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:03:001:0001) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Кирилівка, Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Тищенко Катерині Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,2061 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка),
Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Тищенко Катерині Леонідівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,2061 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:03:000:0018) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Кирилівка, Корюківського району Чернігівської області.
9. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 32-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Брецького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Русавській Ірині Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Лубенець, Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Русавській Ірині Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:07:000:1110) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Лубенець Корюківського району, Чернігівської
області.
2. Затвердити Русавському Дмитру Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Лубенець, Корюківського району Чернігівської області.

2.1. Передати Русавському Дмитру Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:07:000:1111) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Лубенець Корюківського району, Чернігівської
області.
3. Затвердити Хобелу Дмитру Васильовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Лубенець, Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Хобелу Дмитру Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:07:000:1112) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Лубенець Корюківського району, Чернігівської
області.
4. Затвердити Хобелу Василю Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Лубенець, Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Хобелу Василю Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:07:000:1113) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Лубенець Корюківського району, Чернігівської
області.
5. Затвердити Тесельку Миколі Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Робоча, 48, с. Гуринівка.
5.1. Передати Тесельку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га,
по вул. Робоча, 48, с. Гуринівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:05:000:0050, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Кир’ян Надії Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Робоча, 19, с. Гуринівка.
6.1. Передати Кир’ян Надії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка)
площею
0,2500
га,
по вул. Робоча, 19, с. Гуринівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:05:000:0047, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
7. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 33-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Рейментарівського
старостинського округу
Розглянувши заяву Романенко Ніни Єгорівни про передачу безоплатно у
власність земельної ділянки та додані матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Романенко Ніні Єгорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 13, с. Рейментарівка.
1.1. Передати Романенко Ніні Єгорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 13, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422487500:01:000:0036, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 34-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Наумівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Чертковій Наталії Олегівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,7162 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля
села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Чертковій Наталії Олегівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,7162 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:001:3145) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
2. Затвердити Іллюшку Ігору Олександровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.

2.1. Передати Іллюшку Ігору Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:001:0240) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3. Затвердити Летуті Світлані Олександрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 117, с. Наумівка.
3.1. Передати Летуті Світлані Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 117, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:001:0252, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Летуті Світлані Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1900 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Летуті Світлані Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1900 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:001:0247) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
5. Затвердити Грибенчуку Іллі Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Грибенчуку Іллі Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3188) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту) біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
6. Затвердити Грибенчук Олександрі Володимирівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Грибенчук Олександрі Володимирівні безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422485500:06:002:3189) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
7. Затвердити Грибенчук Олені Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Грибенчук Олені Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3190) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
8. Затвердити Грибенчуку Володимиру Володимировичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Грибенчуку Володимиру Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422485500:06:002:3191) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
9. Затвердити Сипченко Наталії Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Сипченко Наталії Леонідівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3192) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
10. Затвердити Сухомлин Євгенії Олександрівні та Сухомлину Івану
Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1500 га, по
вул. Орловського, 43, с. Наумівка.
10.1. Передати Сухомлин Євгенії Олександрівні та Сухомлину Івану
Івановичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд
(присадибна
ділянка)
площею
0,1500
га,
по
вул. Орловського, 43, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:002:0267, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
11. Затвердити Чернецькому Володимиру Анатолійовичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Чернецькому Володимиру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 0,7000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422485500:06:001:3143) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
12. Затвердити Сухомлину Івану Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Передати Сухомлину Івану Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки

7422485500:01:002:0268) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
13. Затвердити Підтеребі Василю Федосовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,2900 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Передати Підтеребі Василю Федосовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2900 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:001:0250) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
14. Затвердити Солодкій Валентині Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,6000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Наумівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Солодкій Валентині Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,6000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:002:0269) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
15. Затвердити Теселько Юлії Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля
села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Передати Теселько Юлії Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3128) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.

16. Затвердити Науменку Євгенію Васильовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села
Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Науменку Євгенію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:002:0244) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
17. Затвердити Таранову Якову Ігоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,5621 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту
села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Передати Таранову Якову Ігоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,5621 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:002:0236) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
18. Затвердити Андрєєвій Оксані Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту
села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Передати Андрєєвій Оксані Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:002:0221) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
19. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(драга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 35-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Савинківського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Машталіру Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Бурківка, вул. Лісова, 7), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Машталіру Олександру Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422488300:02:000:0044) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Бурківка, вул. Лісова, 7), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Машталір Наталії Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Бурківка, вул. Лісова, 17), Корюківського району, Чернігівської області.

2.1. Передати Машталір Наталії Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:02:000:0045) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Бурківка, вул. Лісова, 17), Корюківського району Чернігівської області.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 36-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Сядринського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Фединяк Валентині Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 46, с. Сядрине.
1.1. Передати Фединяк Валентині Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 46, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:002:0174, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
2. Затвердити Дудку Євгену Леонідовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.

2.1. Передати Дудку Євгену Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1366) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
3. Затвердити Федоренко Анні Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Федоренко Анні Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1367) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
4. Затвердити Дудко Олені Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Дудко Олені Анатоліївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1368) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
5. Затвердити Бездушній Євгенії Трохимівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Бездушній Євгенії Трохимівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1369) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.

6. Затвердити Дудку Леоніду Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Дудку Леоніду Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1370) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
7. Затвердити Клименку Михайлу Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Клименку Михайлу Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1371) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
8. Затвердити Ткаченку Анатолію Павловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Ткаченку Анатолію Павловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1372) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
9. Затвердити Жгульову Володимиру Сергійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Жгульову Володимиру Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки

7422488700:05:000:1373) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
10. Затвердити Кравченку Євгенію Віталійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Кравченку Євгенію Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1374) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
11. Затвердити Радченку Миколі Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Радченку Миколі Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1375) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
12. Затвердити Косенчуку Михайлу Дмитровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Передати Косенчуку Михайлу Дмитровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1376) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.

13. Затвердити Науменку Костянтину Вікторовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Передати Науменку Костянтину Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1377) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
14. Затвердити Ткаченку Андрію Борисовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2225 га, по вул. Робоча, 2, с. Сядрине.
14.1. Передати Ткаченку Андрію Борисовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2225 га, по
вул. Робоча, 2, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:002:0117, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
15. Затвердити Ткаченко Поліні Едуардівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Передати Ткаченко Поліні Едуардівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1391) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
16. Затвердити Берестяній Ганні Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Берестяній Ганні Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки

7422488700:05:000:1394) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
17. Затвердити Фединяку Сергію Павловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Передати Фединяку Сергію Павловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1395) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської
області.
18. Затвердити Фединяк Катерині Павлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Передати Фединяк Катерині Павлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1396) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської
області.
19. Затвердити Фединяк Марії Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Передати Фединяк Марії Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1397) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської
області.

20. Затвердити Аухіміку Олександру Павловичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля
села Тельне, Корюківського району, Чернігівської області.
20.1. Передати Аухіміку Олександру Павловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1381) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Тельне, Корюківського району, Чернігівської
області.
21. Затвердити Малиш Анастасії Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,4890 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине),
Корюківського району, Чернігівської області.
21.1. Передати Малиш Анастасії Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,4890 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:001:0061) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області.
22. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 37-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Хотіївського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Костинюку Івану Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,4874 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Хотіївка),
Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Костинюку Івану Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,4874 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489400:01:000:0003) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Хотіївка), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Костинюку Івану Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Садова, 43, с. Хотіївка.

2.1. Передати Костинюку Івану Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Садова, 43, с. Хотіївка, кадастровий номер земельної ділянки
7422489400:01:000:0001, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 38-2/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Тютюнницького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Чеху Олегу Анатолійовичу та Чеху Олександру
Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по
вул. Хмельницького Б., 60, с. Тютюнниця.
1.1. Передати Чеху Олегу Анатолійовичу та Чеху Олександру
Анатолійовичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Хмельницького Б., 60,
с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:01:000:0133,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
2. Затвердити Примаченко Вікторії Філімонівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 133, с. Сахутівка.
2.1. Передати Примаченко Вікторії Філімонівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 133, с. Сахутівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:06:000:0127, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3. Затвердити Авраменку Олександру Олександровичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Авраменку Олександру Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422489200:07:000:2256) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
4. Затвердити Авраменку Павлу Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля
села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Авраменку Павлу Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2257) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
5. Затвердити Авраменко Тетяні Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля
села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.

5.1. Передати Авраменко Тетяні Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2258) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
6. Затвердити Ручко Софії Ростиславівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9796 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Ручко Софії Ростиславівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,9796 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2266) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
7. Затвердити Ручко Олені Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9796 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Ручко Олені Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9796 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2265) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
8. Затвердити Ротовій Алісі Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9796 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Ротовій Алісі Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9796 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2264) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.

9. Затвердити Ротову Климу Олександровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9796 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Ротову Климу Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9796 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2263) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
10. Затвердити Ротову Михайлу Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9796 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Ротову Михайлу Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9796 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2262) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
11. Затвердити Ротовій Оксані Аркадіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9796 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Ротовій Оксані Аркадіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9796 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2261) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
12. Затвердити Чудаковій Надії Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9798 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Передати Чудаковій Надії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,9798 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2260) із земель сільськогосподарського призначення

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
13. Затвердити Ручко Галині Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9796 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Передати Ручко Галині Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,9796 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2267) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
14. Затвердити Прохоренку Роману Михайловичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0618 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля
села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Прохоренку Роману Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,0618 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2024) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району,
Чернігівської області.
15. Затвердити Черток Ірині Віталіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6553 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля
села Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Передати Черток Ірині Віталіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,6553 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:1900) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської
області.
16. Затвердити Стукало Ірині Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля
села Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Стукало Ірині Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2273) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Костючки, Корюківського району,Чернігівської
області.
17. Затвердити Галкіній Ніні Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Незалежності, 19, с. Сахутівка.
17.1. Передати Галкіній Ніні Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Незалежності, 19, с. Сахутівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:06:000:0128, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
18. Затвердити Ричкаль Таїсії Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,8928 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сахутівка), Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Передати Ричкаль Таїсії Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,8928 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:06:000:0129) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сахутівка), Корюківського району, Чернігівської області.
19. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 39 - 2/VІII

Про приватизацію
земельних ділянок
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Башинському Олексію Михайловичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0747 га, по
вул. Європейська, 14, м. Корюківка.
1.1. Передати Башинському Олексію Михайловичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0747
га, по вул. Європейська. 14, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1568, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
2. Затвердити Дятлу Михайлу Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Трудовик, Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Дятлу Михайлу Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0088) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Трудовик Корюківського району, Чернігівської
області.
3. Затвердити Дятлу Володимиру Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Трудовик, Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Дятлу Володимиру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0090) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Трудовик Корюківського району, Чернігівської
області.
4. Затвердити Шевчик Ніні Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по пров. Перемоги, 1-й, 20, м. Корюківка.
4.1. Передати Шевчик Ніні Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
пров. Перемоги, 1-й, 20, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1566, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
5. Затвердити Алексєєнку Дмитру Віталійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 58,
м. Корюківка.
5.1. Передати Алексєєнку Дмитру Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по

вул. Соборна, 58, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1565, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Веретенник Ніні Петрівні, Веретенник Марині Миколаївні
та Веретеннику Дмитру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі
у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ
02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Корнієвського, 19, м. Корюківка.
6.1. Передати Веретенник Ніні Петрівні, Веретенник Марині Миколаївні
та Веретеннику Дмитру Миколайовичу безоплатно у спільну сумісну власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Корнієвського, 19, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1936, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
7. Затвердити Попову Миколі Павловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Кошового, 69-а, м. Корюківка.
7.1. Передати Попову Миколі Павловичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Кошового, 69-а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1925, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
8. Затвердити Гончаренку Олександру Семеновичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Паркова, 7,
м. Корюківка.
8.1. Передати Гончаренку Олександру Семеновичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000

га, по вул. Паркова, 7, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:1400, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
9. Затвердити Нікифоренку Сергію Вадимовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Нікифоренку Сергію Вадимовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по
вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1875, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
10. Затвердити Нікифоренку Олександру Вадимовичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія
Гавриленка, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Нікифоренку Олександру Вадимовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий
номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1876, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
11. Затвердити Мироненко Тетяні Ігорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 42, м. Корюківка.
11.1. Передати Мироненко Тетяні Ігорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 42, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1567, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
12. Затвердити Зборщику Анатолію Миколайовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 83, м. Корюківка.
12.1. Передати Зборщику Анатолію Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000
га, по вул. Соборна, 83, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1569, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
13. Затвердити Просянко Наталії Василівна технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Толстого, 9, с. Трудовик.
13.1. Передати Просянко Наталії Василівна безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Толстого, 9, с. Трудовик, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:03:000:0017, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
14. Затвердити Рудій Ганні Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 39, м. Корюківка.
14.1. Передати Рудій Ганні Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 39,
м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1550,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

15. Затвердити Грищенку Андрію Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8032 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Трудовик, Корюківського району Чернігівської області.
15.1. Передати Грищенку Андрію Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8032 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0092) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Трудовик Корюківського району, Чернігівської
області.
16. Затвердити Грищенко Марині Геннадіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8033 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Трудовик, Корюківського району Чернігівської області.
16.1. Передати Грищенко Марині Геннадіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8033 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0091) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Трудовик Корюківського району, Чернігівської
області.
17. Затвердити Батичку Сергію Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0820 га, по пров. Свободи, 5а, м. Корюківка.
17.1. Передати Батичку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0820 га,
пров. Свободи, 5а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:1397, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
18. Затвердити Лисиці Олександру Миколайовичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Зарічна, 80, м. Корюківка.

18.1. Передати Лисиці Олександру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
вул. Зарічна, 80, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1934, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
19. Затвердити Лобановій Тамарі Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Червонохутірська, 38, м. Корюківка.
19.1. Передати Лобановій Тамарі Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
вул. Червонохутірська, 38, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:1398, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
20. Затвердити Стукалу Анатолію Петровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Франка, 94, м. Корюківка.
20.1. Передати Стукалу Анатолію Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
вул. Франка, 94, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1926, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
21. Затвердити Білому Віктору Олександровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Шкільна, 24, м. Корюківка.
21.1. Передати Білому Віктору Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,

вул. Шкільна, 24 м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1927, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
22. Затвердити Рябець Олесі Олексіївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 14-А, м. Корюківка.
22.1. Передати Рябець Олесі Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка)
площею
0,1000
га,
вул. 8-го Березня, 14-А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1929, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
23. Затвердити Гончаренку Івану Миколайовичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. 8-го Березня, 85-Б, м. Корюківка.
23.1. Передати Гончаренку Івану Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
вул. 8-го Березня, 85-Б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1928, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
24. Затвердити Хобелу Станіславу Олександровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Єсеніна, 78,
м. Корюківка.
24.1. Передати Хобелу Станіславу Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000
га, вул. Єсеніна, 78, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1924, цільове призначення - для будівництва і

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
25. Затвердити Пуховій Тетяні Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0771 га, по вул. Сагайдачного гетьмана, 48, м. Корюківка.
25.1. Передати Пуховій Тетяні Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0771 га,
вул. Сагайдачного гетьмана, 48, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1552, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
26. Затвердити Лисенку Петру Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, пров. Корнієвського, 43, м. Корюківка.
26.1. Передати Лисенку Петру Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка)
площею
0,1000
га,
пров. Корнієвського, 43, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1921, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
27. Затвердити Величко Анні Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія Гавриленка, м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області.
27.1. Передати Величко Анні Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Олексія
Гавриленка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1923, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.

28. Затвердити Беспалій Катерині Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) по вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області.
28.1. Передати Беспалій Катерині Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по
вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1922, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
29. Затвердити Ортяшову Павлу Петровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Трудовик, Корюківського району Чернігівської області.
29.1. Передати Ортяшову Павлу Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0086) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Трудовик Корюківського району, Чернігівської
області.
30. Затвердити Крутьку Дмитру Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) по вул. Захисників України, м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області.
30.1. Передати Крутьку Дмитру Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по
вул. Захисників України, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1935, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
31. Затвердити Лисік Ользі Павлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0763 га, по вул. Космодем’янської З., 28, м. Корюківка.
31.1. Передати Лисік Ользі Павлівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд
(присадибна
ділянка)
площею
0,0763
га,
вул. Космодем’янської З., 28, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1570, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
32. Затвердити Левченку Олександру Леонідовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0830 га, пров. Садовий, 1-й,
1а/2, м. Корюківка.
32.1. Передати Левченку Олександру Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0830 га,
пров. Садовий, 1-й, 1а/2, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1941, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
33. Затвердити Левченку Андрію Олександровичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0804 га, пров. Садовий, 1-й, 1а/1, м. Корюківка.
33.1. Передати Левченку Андрію Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0804 га,
пров. Садовий, 1-й, 1а/1, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1940, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
34. Затвердити Лисенко Ганні Тихонівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0818 га, по пров. Пушкіна, 15, м. Корюківка.

34.1. Передати Лисенко Ганні Тихонівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0818 га, по
пров. Пушкіна, 15, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1571, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
35. Затвердити Ткаченку Володимиру Петровичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів
(КВЦПЗ 02.05.), площею 0,0028 га, по вул. Кошового, гараж № 48,
м. Корюківка.
35.1. Передати Ткаченку Володимиру Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0028 га, по
вул. Кошового, гараж № 48, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:002:1944, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
36. Затвердити Дзюбі Аллі Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) по вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області.
36.1. Передати Дзюбі Аллі Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по
вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1943, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
37. Затвердити Тузу Сергію Вікторовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,7458 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Трудовик, Корюківського району Чернігівської області.
37.1. Передати Тузу Сергію Вікторовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,7458 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:001:0003) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту) біля села Трудовик Корюківського району, Чернігівської
області.
38. Затвердити Балуті Людмилі Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Стржалковського, 10, м. Корюківка.
38.1. Передати Балуті Людмилі Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Стржалковського, 10, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:1403, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
39. Затвердити Коробко Олександрі Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів (КВЦПЗ
02.05.), площею 0,0028 га, по вул. Кошового, гараж № 47,
м. Корюківка.
39.1. Передати Коробко Олександрі Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0028 га, по
вул. Кошового, гараж № 47, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:002:1946, цільове призначення - для будівництва
індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
40. Затвердити Макаренко Владиславі Вікторівні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0859 га, по пров. Корнієвського, 24, м. Корюківка.
40.1. Передати Макаренко Владиславі Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0859 га, по
пров. Корнієвського, 24 м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1841, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
41. Затвердити Горному Олегу Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0677 га для

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) по вул. Весняна, м. Корюківка, Корюківського
району, Чернігівської області.
41.1. Передати Горному Олегу Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,0677 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по
вул. Весняна, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1948, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
42. Затвердити Горному Олегу Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,0773 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за
адресою: вул. Садова, 31, м. Корюківка Корюківського району, Чернігівської
області.
42.1. Передати Горному Олегу Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,0773 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1942) для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована за адресою: вул. Садова, 31, м. Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
43. Затвердити Хоменку Анатолію Петровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0624 га, по пров. Пушкіна, 19, м. Корюківка.
43.1. Передати Хоменку Анатолію Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0624 га, по
пров. Пушкіна, 19, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1564, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
44. Затвердити Шамарі Сергію Григоровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Маяковського, 4, м. Корюківка.
44.1. Передати Шамарі Сергію Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по

вул. Маяковського, 4, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:1399, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
45. Затвердити Кожем’яко Марії Петрівні та Кожемֹ’яці Віктору
Олексійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0785 га, по
вул. Космодем’янської, З., 13, м. Корюківка.
45.1. Передати Кожем’яко Марії Петрівні та Кожемֹ’яці Віктору
Олексійовичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд
(присадибна
ділянка)
площею
0,0785
га,
по
вул. Космодем’янської З., 13, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1573, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
46. Затвердити Кравченко Юлії Валеріївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по пров. Корнієвського, 52, м. Корюківка.
46.1. Передати Кравченко Юлії Валеріївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
пров. Корнієвського, 52, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1920, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
47. Відмовити у затвердженні Дятел Ніні Володимирівні проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Трудовик, Корюківського району, Чернігівської області та
передачі даної земельної ділянки у власність у зв’язку з використаним правом
безоплатної приватизації за даним цільовим призначенням землі, установленої
статтею 121 Земельного кодексу України.

48. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
49. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 40-2/VІII

Про надання земельних
ділянок в оренду (суборенду)
Розглянувши клопотання ПСП «Червоний маяк», ФОП Чепи В.М. та
додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
статтями 12, 79-1, 93, 122 Земельного кодексу України, статтями 7, 31-33
Закону України «Про оренду землі», статтею 288 Податкового кодексу України,
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої
передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва
(КВЦПЗ
01.01.)
Приватному
сільськогосподарському
підприємству
«Червоний
маяк»
загальною
площею
3,0000 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської
ради (за межами населеного пункту села Тельне), Корюківського району,
Чернігівської області.
1.1. Надати Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний маяк» в оренду земельну ділянку площею 3,0000 га з кадастровим
номером
7422488700:05:000:1134
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 49 (сорок
дев’ять) років із земель сільськогосподарського призначення комунальної
власності, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської
ради (за межами населеного пункту села Тельне), Корюківського району,
Чернігівської області.
1.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаною
земельною ділянкою в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під проектними польовими
дорогами (запроектованими для доступу до земельних часток (паїв)) загальною
площею 0,6590 га з подальшою передачею в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, які розташовані в адміністративних
межах Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Надати в оренду фізичній особі-підприємцю Чепі Віталію
Миколайовичу земельні ділянки загальною площею 0,6590 га згідно Додатку
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01.),
терміном на 7 (сім) років, які розташовані в адміністративних межах
Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської області.
2.2. Встановити річну орендну плату за користування вказаними в
Додатку земельними ділянками в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15.12.2020 № 40 - 2/VIIІ
Перелік
земельних ділянок під проектними польовими дорогами (запроектованими до доступу
до земельних ділянок (паїв), які надаються в оренду
ФОП Чепі Віталію Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області

№ з/п
1
2
Всього

Секретар міської ради

Площа
0,3293
0,3297
0,6590 га

Кадастровий номер
7422483500:07:001:1348
7422483500:07:001:1349

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 41-2/VІIІ

Про розірвання та поновлення
договорів оренди (суборенди) землі
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 93,
Земельного кодексу України, статтями 7, 31-33 Закону України «Про оренду
землі», статтею 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам
земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та товариством з обмеженою
відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині витребуваної
земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5452 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 7),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:038:0672; яка знаходяться
на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
1.1. ТОВ «Забарівське» зареєструвати додаткову угоду про розірвання
договору оренди землі у зв’язку витребуванням земельної ділянки
громадянином відповідно до норм чинного законодавства.
2. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та фізичною особою-підприємцем

Абинашним В’ячеславом Івановичем від 01.12.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
2,1299 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 177),
кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0184; яка знаходяться
на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
2.1. ФОП Абинашному В’ячеславу Івановичу зареєструвати додаткову
угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку витребуванням земельної
ділянки громадянином відповідно до норм чинного законодавства.
3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та приватним сільськогосподарським
підприємством «Червоний Маяк» від 09.10.2015 року у частині витребуваної
земельної ділянки громадянином, а саме:
2,4165 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 168),
кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:1528; яка знаходяться
на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
3.1. ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі у зв’язку витребуванням земельної ділянки
громадянином відповідно до норм чинного законодавства.
4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та приватним сільськогосподарським
підприємством «Червоний Маяк» від 20.07.2016 року у частині витребуваної
земельної ділянки громадянином, а саме:
1,9219 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 27),
кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0429; яка знаходяться
на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
4.1. ПСП «Червоний Маяк» зареєструвати додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі у зв’язку витребуванням земельної ділянки
громадянином відповідно до норм чинного законодавства.
5. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
міською радою та приватним підприємством «Агро-Сядрине» від 30.05.2019
року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,4114 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 183),
кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:0774; яка знаходяться
на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
5.1. ПП «Агро-Сядрине» зареєструвати додаткову угоду про розірвання
договору оренди землі у зв’язку витребуванням земельної ділянки
громадянином відповідно до норм чинного законодавства.

6. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
міською радою та приватним підприємством «Агро-Сядрине» від 30.05.2019
року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,4065 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 180),
кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:0771; яка знаходяться
на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
6.1. ПП «Агро-Сядрине» зареєструвати додаткову угоду про розірвання
договору оренди землі у зв’язку витребуванням земельної ділянки
громадянином відповідно до норм чинного законодавства.
7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
міською радою та приватним підприємством «Агро-Сядрине» від 30.05.2019
року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,4065 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 173),
кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:0764; яка знаходяться
на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської
області.
7.1. ПП «Агро-Сядрине» зареєструвати додаткову угоду про розірвання
договору оренди землі у зв’язку витребуванням земельної ділянки
громадянином відповідно до норм чинного законодавства.
8. Припинити договір оренди землі від 01.08.2008 р. в частині оренди з
попереднім орендарем – Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» в
зв’язку з переходом права власності на майно до громадянина Мальчевського
Віктора Анатолійовича (договір купівлі – продажу нерухомого майна від
07.10.2020 року), яке розташоване на орендованій земельній ділянці для
будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
(категорія земель – землі житлової та громадської забудови) площею 0,0284 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:0700, по
вул. Шевченка, 52, м. Корюківка.
8.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 01.08.2008
року, на земельну ділянку, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 52,
м. Корюківка в частині зміни орендаря.
8.2. Мальчевському Віктору Анатолійовичу привести у відповідність
цільове використання землі відповідно до її функціонального використання.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 42-2/VІIІ

Про затвердження рішень виконавчого комітету
Корюківської міської ради
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради:
- від 21 жовтня 2020 року № 360 «Про оренду майна міської комунальної
власності»;
- від 03 листопада 2020 року № 371 «Про оренду майна міської
комунальної власності»;
- від 10 грудня 2020 року № 427 «Про продовження договору оренди
майна міської комунальної власності без аукціону».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 43-2/VІIІ

Про прийняття майна
у міську комунальну власність
Розглянувши лист Управління капітального будівництва Чернігівської
обласної державної адміністрації від 16.11.2020 №01-11/2610, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись статтями 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у міську комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади із державної власності витрати по об’єкту «Розширення
очисних споруд в м.Корюківка» у сумі 336 525,18 грн. (триста тридцять шість
тисяч п’ятсот двадцять п’ять гривень 18 копійок), в тому числі: будівельномонтажні роботи – 142815,00 грн., інші витрати підрядника – 189989,18 грн.,
проектно-вишукувальні роботи –221,0 грн., витрати на утримання служби
замовника (технічний нагляд) – 3500,00 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 44-2/VIІІ

Про прийняття в міську комунальну
власність майна Білошицько – Слобідської
сільської ради
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
враховуючи рішення другої сесії міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 15-2/VІII «Про припинення в результаті реорганізації Білошицько
– Слобідської сільської ради», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, залишок
грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, комунальне
підприємство «Допомога» Білошицько – Слобідської сільської ради (код
ЄДРПОУ 31294768), житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і
майнові права, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної
власності Білошицько – Слобідської сільської ради відповідно до
передавального акту, що додається.
2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення.
3. Перерахувати на відповідні рахунки Корюківської міської ради:
3.1. Залишки коштів надходжень від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством, за іншими джерелами
власних надходжень бюджетних установ станом на 28.12.2020 року, які
знаходяться на спеціальних рахунках сільської ради.

3.2. Залишки коштів станом на кінець бюджетного періоду, які
знаходяться на котлових рахунках сільської ради.
4. Працівникам виконавчого апарату Корюківської міської ради,
відповідно до посадових обов’язків:
4.1. Забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської
ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в п 1 цього рішення.
4.2. Здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних відповідно
до даного рішення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 45-2/VIІІ

Про прийняття в міську комунальну
власність майна Охрамієвицької сільської ради
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
враховуючи рішення другої сесії міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року №16-2/VІII «Про припинення в результаті реорганізації
Охрамієвицької сільської ради», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, залишок
грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, житловий фонд,
нежитлові приміщення та інше майно і майнові права, визначені відповідно до
закону як об’єкти права комунальної власності Охрамієвицької сільської ради
відповідно до передавального акту, що додається.
2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення.
3. Перерахувати на відповідні рахунки Корюківської міської ради:
3.1. Залишки коштів надходжень від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством, станом на 28.12.2020 року,
які знаходяться на спеціальних рахунках сільської ради.
3.2. Залишки коштів станом на кінець бюджетного періоду, які
знаходяться на котлових рахунках сільської ради.
4. Працівникам виконавчого
відповідно до посадових обов’язків:

апарату

Корюківської

міської

ради,

4.1. Забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської
ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в п. 1 цього рішення.
4.2. Здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних
нерухомого майна.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 46-2/VIІІ

Про прийняття в міську комунальну
власність майна Рибинської сільської ради
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
враховуючи рішення другої сесії міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року №19-2/VІII «Про припинення в результаті реорганізації Рибинської
сільської ради», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, залишок
грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, житловий фонд,
нежитлові приміщення та інше майно і майнові права, визначені відповідно до
закону як об’єкти права комунальної власності Рибинської сільської ради
відповідно до передавального акту, що додається.
2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення.
3. Перерахувати на відповідні рахунки Корюківської міської ради:
3.1. Залишки коштів надходжень від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством, станом на 28.12.2020 року,
які знаходяться на спеціальних рахунках сільської ради.
3.2. Залишки коштів станом на кінець бюджетного періоду, які
знаходяться на котлових рахунках сільської ради.
4. Працівникам виконавчого
відповідно до посадових обов’язків:

апарату

Корюківської

міської

ради,

4.1. Забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської
ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в п. 1 цього рішення.
4.2. Здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних
нерухомого майна.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 47-2/VIІІ

Про прийняття в міську комунальну
власність майна Перелюбської сільської ради
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
враховуючи рішення другої сесії міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 17-2/VІII «Про припинення в результаті реорганізації
Перелюбської сільської ради», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, залишок
грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, житловий фонд,
нежитлові приміщення та інше майно і майнові права, визначені відповідно до
закону як об’єкти права комунальної власності Перелюбської сільської ради
відповідно до передавального акту, що додається.
2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення.
3. Перерахувати на відповідні рахунки Корюківської міської ради:
3.1. Залишки коштів надходжень від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством, за іншими джерелами
власних надходжень бюджетних установ станом на 28.12.2020 року, які
знаходяться на спеціальних рахунках сільської ради.
3.2. Залишки коштів станом на кінець бюджетного періоду, які
знаходяться на котлових рахунках сільської ради.

4. Працівникам виконавчого апарату Корюківської міської ради,
відповідно до посадових обов’язків:
4.1. Забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської
ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в п. 1 цього рішення.
4.2. Здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних
нерухомого майна.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 48-2/VІIІ

Про прийняття в міську комунальну власність
майна Прибинської сільської ради
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
враховуючи рішення другої сесії міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 18-2/VІII «Про припинення в результаті реорганізації Прибинської
сільської ради», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, залишок
грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, комунальне
підприємство «Джерело» Прибинської сільської ради (код ЄДРПОУ 31294794),
житловий фонд, нежитлові приміщення та інше майно і майнові права,
визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності
Прибинської сільської ради відповідно до передавального акту, який додається
до цього рішення.
2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення.
3. Перерахувати на відповідні рахунки Корюківської міської ради
залишки коштів станом на кінець бюджетного періоду, які знаходяться на
котлових рахунках сільської ради.

4. Працівникам виконавчого апарату Корюківської міської ради,
відповідно до посадових обов’язків:
4.1. Забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської
ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в п 1 цього рішення.
4.2. Здійснити державну реєстрацію змін реєстраційних даних відповідно
до даного рішення
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 49-2/VIІІ

Про прийняття в міську комунальну
власність майна Шишківської сільської ради
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
враховуючи рішення другої сесії міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 20-2/VІII «Про припинення в результаті реорганізації
Шишківської сільської ради», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, залишок
грошових коштів, інші кошти, землю, природні ресурси, житловий фонд,
нежитлові приміщення та інше майно і майнові права, визначені відповідно до
закону як об’єкти права комунальної власності Шишківської сільської ради
відповідно до передавального акту, що додається.
2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення.
3. Перерахувати на відповідні рахунки Корюківської міської ради
залишки коштів станом на кінець бюджетного періоду, які знаходяться на
котлових рахунках сільської ради.
4. Працівникам виконавчого апарату Корюківської міської ради,
відповідно до посадових обов’язків:
4.1. Забезпечити прийняття на облік та на баланс Корюківської міської
ради майно, кошти, об’єкти та інше, зазначені в п. 1 цього рішення.

4.2. Здійснити
нерухомого майна.

державну

реєстрацію

змін

реєстраційних

даних

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія сьомого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 50-2/VIІІ

Про прийняття в комунальну власність
Перелюбського дошкільного навчального
закладу «Пролісок» загального типу
Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
враховуючи рішення другої сесії міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 17-02/VІII «Про припинення в результаті реорганізації
Перелюбської сільської ради», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади Перелюбський дошкільний навчальний заклад «Пролісок» загального
типу, код ЄДРПОУ 38179016, майно закріплене за закладом та грошові кошти,
згідно передавального акту, що додається.
2. Затвердити передавальний акт, зазначений в п.1 цього рішення.
3. Перейменувати Перелюбський дошкільний навчальний заклад
«Пролісок» загального типу в Перелюбський дошкільний навчальний заклад
«Пролісок» Корюківської міської ради.
4. Передати в оперативне управління Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради Перелюбський дошкільний навчальний
заклад «Пролісок» Корюківської міської ради, майно та грошові кошти, вказані
в п. 1 даного рішення.
5. Затвердити Статут Перелюбського дошкільного навчального закладу
«Пролісок» Корюківської міської ради, що додається.

6. Виконавчому апарату Корюківської міської ради, Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити приймання
та передачу дошкільного навчального закладу згідно вимог чинного
законодавства, на підставі актів приймання-передачі в термін з 31 грудня 2020
року по 04 січня 2021 року.
7. Доручити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради (Наумчик І.В.) здійснити організаційно-правові заходи щодо
державної реєстрації змін до юридичної особи згідно даного рішення.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії восьмого
скликання
Корюківської міської ради
від 15.12.2020 року № 50-2/VIІІ

СТАТУТ
ПЕРЕЛЮБСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ПРОЛІСОК» КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(нова редакція)

м.Корюківка
2020 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Перелюбський дошкільний навчальний заклад «Пролісок»
Корюківської міської ради Чернігівської області є комунальним закладом
дошкільної освіти, що забезпечує дошкільну освіту на території населених
пунктів Корюківської міської ради та належить до міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади.
1.2. Повне найменування українською мовою: Перелюбський дошкільний
навчальний заклад «Пролісок» Корюківської міської ради Чернігівської
області.
Скорочена назва українською мовою: Перелюбський ДНЗ « Пролісок».
1.3.Юридична адреса закладу дошкільної освіти:
15312, Чернігівська область, Корюківський район, с. Перелюб, вулиця
Шевченка, будинок 6.
1.4. Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується
Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.5. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і
штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний
рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках.
1.6. Засновником закладу є Корюківська міська рада. Заклад є об’єктом
комунальної власності Корюківської міської об’єднаної територіальної
громади. Повноваження засновника закладу здійснює Корюківська міська рада
(далі – Засновник). Заклад перебуває в оперативному управлінні Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (далі – орган
Управління).
1.7. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення
реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий
і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.
Заклад дошкільної освіти задовольняє потреби громадян відповідної території
в здобутті дошкільної освіти; забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти
вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створює безпечні та
нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови
для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарногігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання; формує у дітей гігієнічні
навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки; сприяє
збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному
розвитку дітей; здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних
знань про дітей дошкільного віку; планує свою діяльність та формує стратегію
розвитку закладу; формує освітню програму закладу; забезпечує добір і
розстановку кадрів; відповідно до установчих документів утворює, реорганізує
та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи); додержується фінансової
дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу; здійснює інші повноваження
відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність за наявності
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти,
виданої у встановленому законодавством України порядку.
1.8. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію
основних завдань дошкільної освіти:
- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я
дитини;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або
мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а
також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення
та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття
нею соціального досвіду;
- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення
соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.
1.9. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і
здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством
та даним статутом.
1.10. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою,
суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту»;
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
змісту, рівня і обсягу;
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної
бази.
1.11. Взаємовідносини закладу дошкільної освіти з юридичними і
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.12. Дошкільний навчальний заклад є неприбутковою організацією і не
має на меті одержання прибутку для його розподілу в тому числі між
працівниками закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
соціального внеску).
II. КОМПЛЕКТУВАННЯ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.1. Заклад розрахований на 16 місць.
2.2. Групи в дошкільному навчальному закладі комплектуються за
віковими ознаками.
2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального
розвитку.
2.4. Дошкільний навчальний заклад має групи з денним режимом
перебування дітей.

2.5. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційнорозвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися
інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми
потребами. Діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи
(восьми) років у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти.
2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно
пред’явити:
- медичну картку про стан здоров'я дитини;
- заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
- медична довідка про епідеміологічне оточення;
- копія свідоцтва про народження.
2.7. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти державної
та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного
лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній
період (75 днів).
2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх
замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
2.9. Адміністрація закладу дошкільної освіти повідомляє батьків або осіб,
які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
2.10. Охоплення соціально-педагогічним патронатом дітей, які не
відвідують заклад дошкільної освіти.
Метою соціально - педагогічного патронату сім’ї є:
- організація цілеспрямованої фахової допомоги сім’ї у вирішенні її
соціальних і психолого-педагогічних проблем;
- допомога сім’ї у створенні доцільних психолого-педагогічних умов
виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб
вчасного і всебічного розвитку;
- формування соціально - педагогічної компетенції сім’ї - набуття членами
сім’ї соціально - педагогічних знань і навичок, достатніх для реалізації завдань
повсякденного життя, які виникають у міжособистісних контактах і контактах
із суспільством.
Діти, охоплені соціально - педагогічним патронатом, згідно чинного
законодавства можуть відвідувати звичайні групи закладу дошкільної освіти. В
цьому разі вони зараховуються до спискового складу групи, яку відвідують.
Відвідування груп дітьми становить, як правило, 2-3 рази на тиждень. Всі діти,
охоплені соціально – педагогічним патронатом, включаються обов’язково до
статистичної звітності (форма 85 – к) закладу дошкільної освіти.
III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим
тижнем протягом 9 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні, неробочі.
3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: з 8.00 – 17.00.
3.3. Щоденний графік роботи груп закладу дошкільної освіти: з 8.00 –
17.00.
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і
закінчується 31 травня наступного року.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти
проводиться оздоровлення дітей.
4.2. Освітній процес у закладі дошкільної освіти визначається Базовим
компонентом дошкільної освіти (нова редакція) та реалізується згідно програм
Міністерства освіти і науки України та іншими додатковими програмами
розвитку дітей.
Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить
норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та
вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути
досягнуті.
Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим
для закладу дошкільної освіти.
Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів
навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом
дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.
4.3. Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів,
спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення
вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених
Базовим компонентом дошкільної освіти. Основою для розроблення освітньої
програми є Базовий компонент дошкільної освіти.
Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної
освіти та затверджується його керівником.
Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм,
не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення
якості освіти.
Кожна освітня програма має передбачати набуття дитиною
компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.
На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та
затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.
Запровадження експериментальних освітніх програм можливе лише за
рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері освіти.
Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного
та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, здійснюється
за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної
базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я.
4.4. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх
замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та
юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють,
та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження
дитини.
4.5. Діяльність закладу дошкільного навчального закладу освіти
регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний
рік та оздоровчий період.
4.6. План роботи закладу дошкільної освіти незалежно від типу та форми
власності затверджується керівником такого закладу.
4.7. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і
виховання дітей.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування
дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням
натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОНУ за
погодженням з Мінфіном.
Забезпечення продуктами харчування здійснюється на основі укладення
договорів з урахуванням (в разі необхідності) тендерних процедур .
5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено: 3-х разове харчування.
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв,
закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв,
смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю
зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на
керівника закладу дошкільної освіти.
VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти
здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до
штату закладу дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров'я.
6.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому
числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я,
фізичним
розвитком
дитини,
організацією фізичного
виховання,
загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та
якістю харчування.
6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує
належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувальнопрофілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі є:
- діти дошкільного віку;
- педагогічні працівники: директор, вихователі, асистенти вихователів (при
наявності інклюзивної групи) та інші спеціалісти;
- помічники вихователів та няні;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- асистенти дітей з особливими освітніми потребами (при наявності
інклюзивної групи);
- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері
дошкільної освіти.
7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та
морального заохочення: нагородження Почесними грамотами, оголошення
подяки, преміювання, виплата педагогічним працівникам щорічної винагороди
за сумлінну працю.
7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією
України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими
нормативно-правовими актами.
Дитина має гарантоване державою право на:
- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах
дошкільної освіти;
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку,
виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди
її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю
дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її
гідності;
- здоровий спосіб життя.
7.4. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною
дошкільної освіти;
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
закладу дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,
виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і
суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;
- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та
зміцненні матеріально-технічної бази закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
- забезпечити здобуття дітьми дошкільної освіти;
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до
довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати
належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
- поважати гідність дитини;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за
віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до
народних традицій і звичаїв;
- своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної
освіти у встановленому порядку.
Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються
Законом України "Про освіту".
7.5. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з
високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за
відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного
працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і
психічний стан якої дозволяє виконувати професійні
7.6. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються
законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", «Про
дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.7. Педагогічні працівники мають право:
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з
дітьми;
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах
тощо;
проводити
в
установленому
порядку
науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- на захист професійної честі та власної гідності;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:
- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту
чи трудового договору;
- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі,
поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм
експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та
психологічного насильства;
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з
підвищенням
професійного
рівня,
педагогічної
майстерності,
загальнополітичної культури;
- виконувати накази та розпорядження керівництва;
- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні та інші працівники дошкільного навчального закладу
призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку,
передбаченому установчими документами закладу, відповідно до
законодавства.
7.10.
Працівники
дошкільного
навчального
закладу
несуть
відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини
згідно із законодавством.
7.11. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" проходять періодичні медичні огляди два рази на рік в закладах
охорони здоров’я.
7.12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу
підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України, затвердженого Міністерством освіти і науки України (зі змінами).
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила
внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових
обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно
до чинного законодавства.
VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
8.1. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор (
завідувач), який призначається і звільняється з посади органом управління
освітою – Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради.
На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від
підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є
громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж
педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності,
фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних
обов’язків.
Директор ( завідувач) дошкільного навчального закладу :
- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом
України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у
межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за
виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
дошкільної освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
контролю за діяльністю закладу освіти;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу
освіти;
- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників
закладу освіти;
- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах та
органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, укладає угоди з
юридичними та фізичними особами;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу
дошкільної освіти;
- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження
матеріально-технічної бази закладу;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників закладу дошкільної
освіти, визначає їх функціональні обов’язки;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх
виконання;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і
правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,
виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям,
здібностям і потребам;
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує
творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх
замінюють;
- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і
фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних
зборах (конференції) колективу закладу дошкільної освіти.
- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими
документами закладу освіти.
8.2. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним
навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються
установчими документами цього закладу. Педагогічна рада створюється в усіх
закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми
власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.
До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять усі
педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До

складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови
батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері
дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники
громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти,
батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної
ради, мають право дорадчого голосу.
Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор.
Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
Педагогічна рада дошкільного навчального закладу :
- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання
та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання
програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у
закладі;
- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних
працівників;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
розвитку їхньої творчої ініціативи;
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого
педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній,
інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими
установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального
заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників
освітнього процесу;
- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими
документами закладу до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію
рішеннями керівника закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше як чотири
засідання на рік.

8.3. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
дошкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу
закладу дошкільної освіти.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу
дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його
професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної,
методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу
дошкільної освіти.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від
загальної кількості присутніх.
8.4. У період між загальними зборами може діяти рада закладу дошкільної
освіти.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому
бере участь не менше двох третин її членів.
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає
питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення
матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу,
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників
освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти
батьків.
До складу ради закладу дошкільної освіти обираються пропорційно
представники від педагогічного колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі,
споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання та інше. Майно
закладу дошкільної освіти належить йому на правах оперативного управління.
X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:
- бюджету Корюківської міської об’єднаної територіальної громади;
- батьків або осіб, які їх замінюють;
- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
10.2. Дошкільний навчальний заклад має право отримувати допомогу від
підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
10.3. Статистична звітність за формою № 85 К про діяльність закладу
дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.
10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі
дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до
законодавства, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки
України та інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням

керівника закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися
самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.
10.5. Доходи (отримані кошти) заклад використовує виключно для
фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених даним Статутом.
10.6. Доходи (отримані кошти) та майно не підлягають розподілу серед
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
10.7. Державні та комунальні заклади дошкільної освіти можуть надавати
платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів
України. Засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати
переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється
відповідно до Закону України "Про освіту".
XII. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
12.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання (зміну
типу) закладу дошкільної освіти – Перелюбського дошкільного закладу
«Пролісок» незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає
його засновник – Корюківська міська рада за погодженням із відповідним
органом виконавчої влади з питань освіти чи рішенням суду, згідно з діючим
законодавством України.
12.2. У випадку реорганізації або ліквідації Перелюбського дошкільного
навчального закладу «Пролісок» звільненим працівникам гарантуються їх
права та інтереси відповідно до чинного законодавства.
12.3. Дошкільний навчальний заклад вважається ліквідованим з моменту
припинення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців.
12.4. Вивільнені приміщення ліквідованих комунальних закладів
дошкільної освіти використовуються виключно для роботи з дітьми.
12.5. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі,
споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для
здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з
дітьми.
12.6. У разі реорганізації закладу дошкільної освіти його активи
передаються до правонаступників (неприбуткової організації).
12.7. У разі ліквідації закладу дошкільної освіти його активи
зараховуються до доходу бюджету
XIII. СТАТУТ ЗАКЛАДУ, ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ

13.1. Статут Перелюбського навчального закладу «Пролісок»
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області, зміни
та доповнення до нього затверджуються на сесії Корюківської міської ради,
погоджується з відповідним органом управління освітою.
13.2. Питання діяльності Перелюбсього дошкільного навчального закладу
«Пролісок» Корюківської міської ради Чернігівської області, неврегульовані
цим статутом, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 51-2/VІIІ

Про створення закладів культури
Корюківської міської ради
З метою забезпечення діяльності закладів культури, які належали
сільським радам, що приєднались до Корюківської міської ради та включені до
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади,
враховуючи рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року про припинення в результаті реорганізації
Білошицько-Слобідської,
Охрамієвицької,
Перелюбської,
Прибинської,
Рибинської, Шишківської сільських рад, рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Створити юридичну особу – Білошицько-Слобідський будинок
культури Корюківської міської ради (надалі – Білошицько-Слобідський
будинок культури) з організаційно-правовою формою «комунальна організація
(установа, заклад)», місцезнаходження якої визначити за адресою: вулиця
Шевченка, буд. 22, с. Білошицька Слобода, Корюківський район, Чернігівська
область, 15320.
1.1. Затвердити Положення про Білошицько-Слобідський будинок
культури Корюківської міської ради, що додається.
2. Створити юридичну особу – Охрамієвицький будинок культури
Корюківської міської ради (надалі – Охрамієвицький будинок культури) з
організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)»,
місцезнаходження якої визначити за адресою: вул. Шевченка, буд. 71,
с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська область, 15313.

2.1. Затвердити Положення про Охрамієвицький будинок культури
Корюківської міської ради, що додається.
3. Створити юридичну особу – Рибинський будинок культури
Корюківської міської ради (надалі – Рибинський будинок культури) з
організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)»,
місцезнаходження якої визначити за адресою: вул. Зелена, буд. 56, с. Рибинськ,
Корюківський район, Чернігівська область, 15321.
3.1. Затвердити Положення про Рибинський будинок культури
Корюківської міської ради, що додається.
4. Створити юридичну особу – Перелюбський будинок культури
Корюківської міської ради (надалі – Перелюбський будинок культури) з
організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)»,
місцезнаходження якої визначити за адресою: вул. Шевченка, буд. 5, с.
Перелюб, Корюківський район, Чернігівська область, 15312.
4.1. Затвердити Положення про Перелюбський будинок культури
Корюківської міської ради, що додається.
5. Створити юридичну особу – Прибинський будинок культури
Корюківської міської ради (надалі – Прибинський будинок культури) з
організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)»,
місцезнаходження якої визначити за адресою: вул. Центральна, буд. 2, с.
Прибинь, Корюківський район, Чернігівська область, 15311.
5.1. Затвердити Положення про Прибинський будинок культури
Корюківської міської ради, що додається.
6. Створити юридичну особу – Шишківський сільський клуб
Корюківської міської ради (надалі – Шишківський сільський клуб) з
організаційно-правовою формою «комунальна організація (установа, заклад)»,
місцезнаходження якої визначити за адресою: вул. Центральна, буд. 17,
с. Шишківка, Корюківський район, Чернігівська область, 15310.
6.1. Затвердити Положення про Шишківський сільський клуб
Корюківської міської ради, що додається.
7. Передати в оперативне управління та на баланс Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради майно, закріплене за
закладами, та грошові кошти, згідно додатку 1 до рішення.
8. Виконавчому апарату Корюківської міської ради, Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради забезпечити приймання
та передачу майна та грошових коштів, на підставі актів приймання-передачі в
термін з 31.12.2020 року по 04.01.2021 року.

9. Доручити Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради (Наумчик І. В.) здійснити організаційно-правові заходи щодо
державної реєстрації закладів згідно даного рішення.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15.12.2020 року №51-2/VІII

ПЕРЕЛІК
майна та грошових коштів закладів культури, що передаються
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
№
п/п

Назва рахунку балансу

Сума по
рахунку, грн

Білошицько-Слобідський будинок культури
1

2
3
4
5
6
7

1

2
3
4
5
1

2
3
4
5
6
7
1

Основні засоби
в тому числі по рахунках
1013 рах., будівлі, споруди
1014 рах., машини та обладнання
1016 рах., інструменти, прилади, інвентар
1113 рах., малоцінні необоротні матеріальні активи
1514 рах., паливо, горючі і мастильні матеріали
1411 рах., знос основних засобів
1412 рах., знос інших необоротних активів
1812 рах., малоцінні та швидкозношувані предмети
2313 рах., залишок грошових коштів на рахунку спеціального
фонду
Охрамієвицький будинок культури
Основні засоби
в тому числі по рахунках
1013 рах., будівлі, споруди
1014 рах., машини та обладнання
1016 рах., інструменти, прилади, інвентар
1018 рах., інші основні засоби
1113 рах., малоцінні необоротні матеріальні активи
1411 рах., знос основних засобів
1412 рах., знос інших необоротних активів
1514 рах., паливо, горючі і мастильні матеріали
Рибинський будинок культури
Основні засоби
в тому числі по рахунках
1013 рах., будівлі, споруди
1014 рах., машини та обладнання
1018 рах., інші основні засоби
1113 рах., малоцінні необоротні матеріальні активи
1118 рах. інші необоротні матеріальні активи
1411 рах., знос основних засобів
1412 рах., знос інших необоротних активів
1514 рах., паливо, горючі і мастильні матеріали
1812 рах., малоцінні та швидкозношувані предмети
Перелюбський будинок культури
Основні засоби

459 878,00
418 628,00
37 138,00
4 112,00
13 737,00
2 000,00
450 402,00
6 868,50
2 306,72
1 119,46

1 367 390,00
1 227 298,00
126 329,00
662,00
13 101,00
157 111,90
1 325 213,12
78 274,95
4 704,00
363 498,00
334 240,00
12 777,00
16 481,00
43 965,00
6 883,92
348 948,50
21 189,00
28 000,00
1 411,04
57 251,00

2
3
4
5
6
7
8

1

2
3
4
5
1

2
3
4
5

в тому числі по рахунках
1013 рах., будівлі, споруди
1014 рах., машини та обладнання
1016 рах., інструменти, прилади, інвентар
1113 рах., малоцінні необоротні матеріальні активи
1114 рах. білизна, постільні речі, одяг та взуття
1411 рах., знос основних засобів
1412 рах., знос інших необоротних активів
1514 рах., паливо, горючі і мастильні матеріали
1812 рах., малоцінні та швидкозношувані предмети
2313 рах., залишок грошових коштів на рахунку спеціального
фонду
Прибинський будинок культури
Основні засоби
в тому числі по рахунках
1013 рах., будівлі, споруди
1014 рах., машини та обладнання
1016 рах., інструменти, прилади, інвентар
1018 рах., інші основні засоби
1113 рах., Малоцінні необоротні матеріальні активи
1411 рах., знос основних засобів
1412 рах., знос інших необоротних активів
1812 рах., малоцінні та швидкозношувані предмети
Шишківський будинок культури
Основні засоби
в тому числі по рахунках
1013 рах., будівлі, споруди
1014 рах., машини та обладнання
1018 рах., інші основні засоби
1113 рах., Малоцінні необоротні матеріальні активи
1411 рах., знос основних засобів
1412 рах., знос інших необоротних активів
1812 рах., малоцінні та швидкозношувані предмети

Секретар міської ради

51 745,00
5 132,00
374,00
4 816,00
102,00
57 251,00
2 459,00
4 995,00
619,17
5113,10

448 144,00
325 803,00
120 845,00
617,00
879,00
59 243,50
417 131,51
29 621,75
1 541,00
88 278,00
65 928,00
9 935,00
12 415,00
6 194,00
88 229,24
3 097,00
557,85

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
№51-2/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БІЛОШИЦЬКО-СЛОБІДСЬКИЙ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Корюківка
2020

1.Загальні положення
1.1. Білошицько-Слобідський будинок культури Корюківської міської
ради (надалі – Білошицько-Слобідський БК) – це комунальний заклад культури,
засновником та власником якого є Корюківська міська територіальна громада в
особі Корюківської міської ради. Підпорядкований та підзвітний Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, створений на підставі
рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15
грудня 2020 року № 51-2/VIII «Про створення закладів культури Корюківської
міської ради».
1.2. Білошицько-Слобідський будинок культури є бюджетною
неприбутковою організацією і в своїй діяльності керується Конституцією
України, Законами України, актами Кабінету міністрів України, президента
України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами,
що регулюють діяльність у галузі культури.
1.3. Пріоритетними напрямками роботи Білошицько-Слобідського БК є:
1.3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території України;
1.3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури;
1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян.
1.4. Головними функціями Білошицько-Слобідського БК є культурнотворча, виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції.
1.5. Головними завданнями Білошицько-Слобідського БК є:
1.5.1. Створення умов для задоволення культурних потреб населення;
1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;
1.5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;
1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально розважальних, художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм
організації дозвілля відповідно до потреб населення;
1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій
культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного
відпочинку.
1.6. Головними видами діяльності Білошицько-Слобідського БК є:
1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.6.2. Організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших
форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних
заходів, в т.ч. за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;

1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів,
усних журналів, творчих зустрічей тощо;
1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь,
обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів,
дитячих ранків та інших розважальних програм.
1.7. Повна назва: Білошицько-Слобідський будинок культури
Корюківської міської ради.
1.7.1. Скорочена назва: Білошицько-Слобідський БК.
1.8. Юридична адреса: 15320 Чернігівська область, Корюківський район,
село Білошицька Слобода, вулиця Шевченка, буд. 22.
2.Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Білошицько-Слобідський БК - комунальний клубний заклад, який
створено з урахуванням соціально - економічних, культурно- дозвіллєвих
потреб села за умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та
відповідно до нормативів забезпечення населення клубними закладами.
2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують функціонування та розвиток Білошицько-Слобідського БК як
закладу комунальної форми власності Корюківської міської ради.
2.3. Білошицько-Слобідський БК може користуватися правами юридичної
особи, мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного
казначейської служби та/або поточний рахунок у банку, бланки зі своїм
найменуванням, печатку встановленого зразка та інші реквізити.
2.4. Білошицько-Слобідський БК може входити, зберігаючи юридичну
самостійність, до складу культурних, культурно - спортивних, освітньо культурних, культурно - оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань,
участь у яких здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить
законодавству України та наказам органу управління майном.
2.5. Білошицько-Слобідський БК може створювати культурно - дозвіллєві
клубні формування (гуртки, студії, об'єднання).
2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до
законодавства України.
3.Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Білошицько-Слобідського БК визначається завданнями,
напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями.
Структурними складовими будинку культури є творчо - виробничі підрозділи
та громадські формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси,
консультаційні пункти, любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).
3.1.1. Білошицько-Слобідський БК планує свою діяльність відповідно до
культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових
ресурсів.

3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва
робота у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням
різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.3. Білошицько-Слобідський БК може організовувати роботу клубних
формувань, творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ,
відповідно до укладених угод.
3.4. Білошицько-Слобідський БК може залучати до участі в організаційно
- масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійнотехнічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.
3.5. Відповідно до законодавства України Білошицько-Слобідський БК
має право на надання платних послуг.
3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи можуть
створюватись методичні, громадські ради, комісії.
Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися
з урахуванням рекомендацій органу управління.
4.Управління клубним закладом
4.1. Керівництво Білошицько-Слобідським БК здійснюється директором,
який призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
4.2. Заступники директора, творчі та інші працівники закладу
призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства
України.
4.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності будинку культури:
4.3.1. Забезпечує керівництво колективом;
4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для
підвищення їх фахового рівня;
4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який
затверджується органом управління ;
4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурнодозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи його структурних
підрозділів та клубних формувань;
4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості,
культурно - дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення;
4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
будинку культури;
4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;
4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами в
установленому порядку;
4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах,
установах та організаціях без довіреностей;
4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу;

4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до
працівників закладу;
4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу;
4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок
культури завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан
і збереження майна, переданого в оперативне управління БілошицькоСлобідського БК.
4.4. Органом громадського самоврядування Білошицькослобідського БК є
загальні збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не
рідше одного разу на рік.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність Білошицько-Слобідського БК
здійснюється відповідно до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Білошицько-Слобідського БК здійснюється за рахунок
коштів Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством.
5.3.Додатковими
джерелами
формування
коштів
БілошицькоСлобідського БК є кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до
чинного законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності
підприємств, установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з
додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження
діяльності, передбаченої Положенням.
5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності
Білошицько-Слобідський БК має право: самостійно розпоряджатися коштами,
отриманими від господарської та іншої діяльності, розвивати власну
матеріальну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно
до законодавства та Положення, виконувати інші дії, що не суперечать
законодавству та Положенню про заклад.
5.5. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування,
використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.
5.6. Доходи (прибутки) Білошицько-Слобідського БК використовуються
виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених в даному Положенні.
5.7. У Білошицько-Слобідському БК забороняється розподіл отриманих
доходів (прибутків) або їх частин серед працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску) працівниками Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з
ними осіб.
5.8. Заклад при виконанні робіт та послуг використовує ціни та тарифи,
затверджені рішенням виконкому міськради відповідно до прейскурантів, а при
відсутності цін та тарифів – договірними цінами.
5.9. Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди,
обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і
нерухоме майно, що перебуває у користуванні.

5.10. Приміщення Білошицько-Слобідського БК та майно перебувають в
оперативному управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
6. Припинення діяльності
6.1. Білошицько-Слобідський БК може бути ліквідованим або
реорганізованим за рішенням Власника у порядку, передбаченому
законодавством. У разі ліквідації активи повинні бути передані іншій
неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського
бюджету Корюківської міської ради.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
№51-2/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПЕРЕЛЮБСЬКИЙ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Корюківка
2020

1.Загальні положення
1.1. Перелюбський будинок культури Корюківської міської ради (надалі
– Перелюбський БК) – це комунальний заклад культури, засновником та
власником якого є Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради. Підпорядкований та підзвітний Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, створений на підставі
рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 15 грудня
2020 року № 51-2/VIII від «Про створення закладів культури Корюківської
міської ради».
1.2. Перелюбський будинок культури є бюджетною неприбутковою
організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України, актами Кабінету міністрів України, президента України, рішеннями
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим
Положенням та іншими нормативно - правовими актами, що регулюють
діяльність у галузі культури.
1.3. Пріоритетними напрямками роботи Перелюбського БК є:
1.3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території України;
1.3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури;
1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян.
1.4. Головними функціями Перелюбського БК є культурно-творча,
виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції.
1.5.Головними завданнями Перелюбського БК є:
1.5.1. Створення умов для задоволення культурних потреб населення;
1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;
1.5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;
1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально розважальних, художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм
організації дозвілля відповідно до потреб населення;
1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій
культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного
відпочинку.
1.6. Головними видами діяльності Перелюбського БК є:
1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.6.2. Організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших
форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних
заходів, в т.ч. за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;

1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів,
усних журналів, творчих зустрічей тощо;
1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь,
обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів,
дитячих ранків та інших розважальних програм.
1.7. Повна назва: Перелюбський будинок культури Корюківської міської
ради.
1.7.1. Скорочена назва: Перелюбський БК.
1.8. Юридична адреса: 15312 Чернігівська область, Корюківський район,
село Перелюб, вулиця Шевченка, буд. 5.
2.Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Перелюбський БК - комунальний клубний заклад, який створено з
урахуванням соціально - економічних, культурно - дозвіллєвих потреб села за
умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до
нормативів забезпечення населення клубними закладами.
2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують функціонування та розвиток Перелюбського БК як закладу
комунальної форми власності Корюківської міської ради.
2.3. Перелюбський БК може користуватися правами юридичної особи,
мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного
казначейської служби та/або поточний рахунок у банку, бланки зі своїм
найменуванням, печатку встановленого зразка та інші реквізити.
2.4. Перелюбський БК може входити, зберігаючи юридичну
самостійність, до складу культурних, культурно - спортивних, освітньо культурних, культурно - оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань,
участь у яких здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить
законодавству України та наказам органу управління майном.
2.5. Перелюбський БК може створювати культурно - дозвіллєві клубні
формування (гуртки, студії, об'єднання).
2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до
законодавства України.
3.Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Перелюбського БК визначається завданнями, напрямами
та змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями.
Структурними складовими будинку культури є творчо - виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси,
консультаційні пункти, любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).
3.1.1. Перелюбський БК планує свою діяльність відповідно до культурних
потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва
робота у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням

різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.3. Перелюбський БК може організовувати роботу клубних формувань,
творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ, відповідно до
укладених угод.
3.4. Перелюбський БК може залучати до участі в організаційно - масових
заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі
навчальні заклади, інші заклади та організації.
3.5. Відповідно до законодавства України Перелюбський БК має право на
надання платних послуг.
3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи можуть
створюватись методичні, громадські ради, комісії.
Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з
урахуванням рекомендацій органу управління.
4.Управління закладом
4.1. Керівництво Перелюбським БК здійснюється директором, який
призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
4.2. Заступники директора, творчі та інші працівники закладу
призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства
України.
4.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності будинку культури:
4.3.1. Забезпечує керівництво колективом;
4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для
підвищення їх фахового рівня;
4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який
затверджується органом управління ;
4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурнодозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи його структурних
підрозділів та клубних формувань;
4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості,
культурно - дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення;
4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
будинку культури;
4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;
4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами в
установленому порядку;
4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах,
установах та організаціях без довіреностей;
4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу;
4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до
працівників закладу;
4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу;

4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок
культури завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан і
збереження майна, переданого в оперативне управління Перелюбського БК.
4.4. Органом громадського самоврядування Перелюбського БК є загальні
збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не рідше
одного разу на рік.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність Перелюбського БК здійснюється
відповідно до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Перелюбського БК здійснюється за рахунок коштів
Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Перелюбського БК є
кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,
установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності
Перелюбський БК має право: самостійно розпоряджатися коштами,
отриманими від господарської та іншої діяльності, розвивати власну
матеріальну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно
до законодавства та Положення, виконувати інші дії, що не суперечать
законодавству та Положенню про заклад.
5.5. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування,
використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.
5.6. Доходи (прибутки) Перелюбського БК використовуються виключно
для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань)
та напрямів діяльності, визначених в даному Положенні.
5.7. У Перелюбському БК забороняється розподіл отриманих доходів
(прибутків) або їх частин серед працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску) працівниками Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з
ними осіб.
5.8. Заклад при виконанні робіт та послуг використовує ціни та тарифи,
затверджені рішенням виконкому міськради відповідно до прейскурантів, а при
відсутності цін та тарифів – договірними цінами.
5.9. Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди,
обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і
нерухоме майно, що перебуває у користуванні.
5.10. Приміщення Перелюбського БК та майно перебувають в
оперативному управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.

6. Припинення діяльності
6.1. Перелюбський БК може бути ліквідованим або реорганізованим за
рішенням Власника у порядку, передбаченому законодавством. У разі ліквідації
активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного
виду або зараховані до доходу міського бюджету Корюківської міської ради.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
№ 51-2/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРИБИНСЬКИЙ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Корюківка
2020

1.Загальні положення
1.1. Прибинський будинок культури Корюківської міської ради (надалі –
Прибинський БК) – це комунальний заклад культури, засновником та
власником якого є Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради. Підпорядкований та підзвітний Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, створений на підставі
рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15
грудня 2020 року № 51-2/VIII «Про створення закладів культури Корюківської
міської ради».
1.2. Прибинський будинок культури є бюджетною неприбутковою
організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України, актами Кабінету міністрів України, президента України, рішеннями
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють
діяльність у галузі культури.
1.3. Пріоритетними напрямками роботи Прибинського БК є:
1.3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території України;
1.3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури;
1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян.
1.4. Головними функціями Прибинського БК є культурно-творча,
виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції.
1.5.Головними завданнями Прибинського БК є:
1.5.1. Створення умов для задоволення культурних потреб населення;
1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;
1.5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;
1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально розважальних, художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм
організації дозвілля відповідно до потреб населення;
1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій
культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного
відпочинку.
1.6. Головними видами діяльності Прибинського БК є:
1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.6.2. Організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших
форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних
заходів, в т.ч. за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;

1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів,
усних журналів, творчих зустрічей тощо;
1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь,
обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів,
дитячих ранків та інших розважальних програм.
1.7. Повна назва: Прибинський будинок культури Корюківської міської
ради.
1.7.1. Скорочена назва: Прибинський БК.
1.8. Юридична адреса: 15311, Чернігівська область, Корюківський район,
село Прибинь, вулиця Центральна, буд. 2.
2.Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Прибинський БК - комунальний клубний заклад, який створено з
урахуванням соціально - економічних, культурно - дозвіллєвих потреб села за
умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до
нормативів забезпечення населення клубними закладами.
2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують функціонування та розвиток Прибинського БК як закладу
комунальної форми власності Корюківської міської ради.
2.3. Прибинський БК може користуватися правами юридичної особи,
мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного
казначейської служби та/або поточний рахунок у банку, бланки зі своїм
найменуванням, печатку встановленого зразка та інші реквізити.
2.4. Прибинський БК може входити, зберігаючи юридичну самостійність,
до складу культурних, культурно - спортивних, освітньо - культурних,
культурно - оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань, участь у яких
здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству
України та наказам органу управління майном.
2.5. Прибинський БК може створювати культурно - дозвіллєві клубні
формування (гуртки, студії, об'єднання).
2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до
законодавства України.
3.Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Прибинського БК визначається завданнями, напрямами та
змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями.
Структурними складовими будинку культури є творчо - виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси,
консультаційні пункти, любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).
3.1.1. Прибинський БК планує свою діяльність відповідно до культурних
потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва
робота у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням

різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.3. Прибинський БК може організовувати роботу клубних формувань,
творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ, відповідно до
укладених угод.
3.4. Прибинський БК може залучати до участі в організаційно - масових
заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі
навчальні заклади, інші заклади та організації.
3.5. Відповідно до законодавства України Прибинський БК має право на
надання платних послуг.
3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи можуть
створюватись методичні, громадські ради, комісії.
Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з
урахуванням рекомендацій органу управління.
4.Управління клубним закладом
4.1. Керівництво Прибинським БК здійснюється директором, який
призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
4.2. Заступники директора, творчі та інші працівники закладу
призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства
України.
4.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності будинку культури:
4.3.1. Забезпечує керівництво колективом;
4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для
підвищення їх фахового рівня;
4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який
затверджується органом управління ;
4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурнодозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи його структурних
підрозділів та клубних формувань;
4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості,
культурно - дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення;
4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
будинку культури;
4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;
4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами в установленому
порядку;
4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах,
установах та організаціях без довіреностей;
4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу;
4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до
працівників закладу;
4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу;

4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок
культури завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан
і збереження майна, переданого в оперативне управління Прибинського БК.
4.4. Органом громадського самоврядування Прибинського БК є загальні
збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не рідше
одного разу на рік.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність Прибинського БК здійснюється
відповідно до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Прибинського БК здійснюється за рахунок коштів
Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Прибинського БК є
кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,
установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності
Прибинський БК має право: самостійно розпоряджатися коштами, отриманими
від господарської та іншої діяльності, розвивати власну матеріальну базу,
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства
та Положення, виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та
Положенню про заклад.
5.5. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування,
використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.
5.6. Доходи (прибутки) Прибинського БК використовуються виключно
для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань)
та напрямів діяльності, визначених в даному Положенні.
5.7. У Прибинському БК забороняється розподіл отриманих доходів
(прибутків) або їх частин серед працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску) працівниками Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з
ними осіб.
5.8. Заклад при виконанні робіт та послуг використовує ціни та тарифи,
затверджені рішенням виконкому міськради відповідно до прейскурантів, а при
відсутності цін та тарифів – договірними цінами.
5.9. Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди,
обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і
нерухоме майно, що перебуває у користуванні.
5.10. Приміщення Прибинського БК та майно перебувають в
оперативному управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.

6. Припинення діяльності
6.1. Прибинський БК може бути ліквідованим або реорганізованим за
рішенням Власника у порядку, передбаченому законодавством. У разі ліквідації
активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного
виду або зараховані до доходу міського бюджету Корюківської міської ради.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
№51-2/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РИБИНСЬКИЙ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Корюківка
2020

1.Загальні положення
1.1. Рибинський будинок культури Корюківської міської ради (надалі –
Рибинський БК) – це комунальний заклад культури, засновником та власником
якого є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської
ради. Підпорядкований та підзвітний Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради, створений на підставі рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 512/VIII «Про створення закладів культури Корюківської міської ради».
1.2. Рибинський будинок культури є бюджетною неприбутковою
організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України, актами Кабінету міністрів України, президента України, рішеннями
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють
діяльність у галузі культури.
1.3. Пріоритетними напрямками роботи Рибинського БК є:
3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території України;
1.3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури;
1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян.
1.4. Головними функціями Рибинського БК є культурно-творча, виховна,
пізнавальна, розважальна, методична функції.
1.5.Головними завданнями Рибинського БК є:
1.5.1. Створення умов для задоволення культурних потреб населення;
1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;
1.5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;
1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально розважальних, художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм
організації дозвілля відповідно до потреб населення;
1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій
культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного
відпочинку.
1.6. Головними видами діяльності Рибинського БК є:
1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.6.2. Організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших
форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних
заходів, в т.ч. за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів,
усних журналів, творчих зустрічей тощо;

1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь,
обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів,
дитячих ранків та інших розважальних програм.
1.7. Повна назва: Рибинський будинок культури Корюківської міської
ради.
1.7.1. Скорочена назва: Прибинський БК.
1.8. Юридична адреса: 15321, Чернігівська область, Корюківський район,
село Рибинськ, вулиця Зелена, буд. 56.
2.Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Рибинський БК - комунальний клубний заклад, який створено з
урахуванням соціально - економічних, культурно - дозвіллєвих потреб села за
умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до
нормативів забезпечення населення клубними закладами.
2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують функціонування та розвиток Рибинського БК як закладу
комунальної форми власності Корюківської міської ради.
2.3. Рибинський БК може користуватися правами юридичної особи, мати
самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного
казначейської служби та/або поточний рахунок у банку, бланки зі своїм
найменуванням, печатку встановленого зразка та інші реквізити.
2.4. Рибинський БК може входити, зберігаючи юридичну самостійність,
до складу культурних, культурно - спортивних, освітньо - культурних,
культурно - оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань, участь у яких
здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству
України та наказам органу управління майном.
2.5. Рибинський БК може створювати культурно - дозвіллєві клубні
формування (гуртки, студії, об'єднання).
2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до
законодавства України.
3.Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Рибинського БК визначається завданнями, напрямами та
змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями.
Структурними складовими будинку культури є творчо - виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси,
консультаційні пункти, любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).
3.1.1. Рибинський БК планує свою діяльність відповідно до культурних
потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва
робота у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням
різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,

конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.3. Рибинський БК може організовувати роботу клубних формувань,
творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ, відповідно до
укладених угод.
3.4. Рибинський БК може залучати до участі в організаційно - масових
заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі
навчальні заклади, інші заклади та організації.
3.5. Відповідно до законодавства України Рибинський БК має право на
надання платних послуг.
3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи можуть
створюватись методичні, громадські ради, комісії.
Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з
урахуванням рекомендацій органу управління.
4.Управління клубним закладом
4.1. Керівництво Рибинським БК здійснюється директором, який
призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
4.2. Заступники директора, творчі та інші працівники закладу
призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства
України.
4.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності будинку культури:
4.3.1. Забезпечує керівництво колективом;
4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для
підвищення їх фахового рівня;
4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який
затверджується органом управління ;
4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурнодозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи його структурних
підрозділів та клубних формувань;
4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості,
культурно - дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення;
4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
будинку культури;
4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;
4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами в
установленому порядку;
4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах,
установах та організаціях без довіреностей;
4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу;
4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до
працівників закладу;
4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу;

4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок
культури завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан
і збереження майна, переданого в оперативне управління Прибинського БК.
4.4. Органом громадського самоврядування Рибинського БК є загальні
збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не рідше
одного разу на рік.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність Рибинського БК здійснюється
відповідно до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Рибинського БК здійснюється за рахунок коштів
Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Рибинського БК є
кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,
установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності
Рибинський БК має право: самостійно розпоряджатися коштами, отриманими
від господарської та іншої діяльності, розвивати власну матеріальну базу,
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства
та Положення, виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та
Положенню про заклад.
5.5. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування,
використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.
5.6. Доходи (прибутки) Рибинського БК використовуються виключно для
фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених в даному Положенні.
5.7. У Рибинському БК забороняється розподіл отриманих доходів
(прибутків) або їх частин серед працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску) працівниками Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з
ними осіб.
5.8. Заклад при виконанні робіт та послуг використовує ціни та тарифи,
затверджені рішенням виконкому міськради відповідно до прейскурантів, а при
відсутності цін та тарифів – договірними цінами.
5.9. Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди,
обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і
нерухоме майно, що перебуває у користуванні.
5.10. Приміщення Рибинського БК та майно перебувають в оперативному
управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради.

6. Припинення діяльності
6.1. Рибинський БК може бути ліквідованим або реорганізованим за
рішенням Власника у порядку, передбаченому законодавством. У разі ліквідації
активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного
виду або зараховані до доходу міського бюджету Корюківської міської ради.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
№ 51-2/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ШИШКІВСЬКИЙ
СІЛЬСЬКИЙ КЛУБ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Корюківка
2020

1.Загальні положення
1.1. Шишківський сільський клуб Корюківської міської ради (надалі –
Шишківський СК) – це комунальний заклад культури, засновником та
власником якого є Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради. Підпорядкований та підзвітний Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, створений на підставі
рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого від 15 грудня 2020
року № 51-2/VIII «Про створення закладів культури Корюківської міської
ради».
1.2. Шишківський сільський клуб є бюджетною неприбутковою
організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України, актами Кабінету міністрів України, президента України, рішеннями
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють
діяльність у галузі культури.
1.3. Пріоритетними напрямками роботи Шишківського СК є:
1.3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території України;
1.3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури;
1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян.
1.4. Головними функціями Шишківського СК є культурно-творча,
виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції.
1.5. Головними завданнями Шишківського СК є:
1.5.1. Створення умов для задоволення культурних потреб населення;
1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;
1.5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;
1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально розважальних, художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм
організації дозвілля відповідно до потреб населення;
1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій
культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного
відпочинку.
1.6. Головними видами діяльності Шишківського СК є:
1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.6.2. Організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших
форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних
заходів, в т.ч. за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;

1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів,
усних журналів, творчих зустрічей тощо;
1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь,
обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів,
дитячих ранків та інших розважальних програм.
1.7. Повна назва: Шишківський сільський клуб Корюківської міської
ради.
1.7.1. Скорочена назва: Шишківський СК.
1.8. Юридична адреса: 15310 Чернігівська область, Корюківський район,
село Шишківка, вулиця Центральна, буд. 17.
2.Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Шишківський СК - комунальний клубний заклад, який створено з
урахуванням соціально - економічних, культурно - дозвіллєвих потреб села за
умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до
нормативів забезпечення населення клубними закладами.
2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують функціонування та розвиток Шишківського СК як закладу
комунальної форми власності Корюківської міської ради.
2.3. Шишківський СК може користуватися правами юридичної особи,
мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного
казначейської служби та/або поточний рахунок у банку, бланки зі своїм
найменуванням, печатку встановленого зразка та інші реквізити.
2.4. Шишківський СК може входити, зберігаючи юридичну самостійність,
до складу культурних, культурно - спортивних, освітньо - культурних,
культурно - оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань, участь у яких
здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству
України та наказам органу управління майном.
2.5. Шишківський СК може створювати культурно - дозвіллєві клубні
формування (гуртки, студії, об'єднання).
2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до
законодавства України.
3.Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Шишківського СК визначається завданнями, напрямами та
змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями.
Структурними складовими будинку культури є творчо - виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси,
консультаційні пункти, любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).
3.1.1. Шишківський СК планує свою діяльність відповідно до культурних
потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва
робота у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням

різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.3. Шишківський СК може організовувати роботу клубних формувань,
творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ, відповідно до
укладених угод.
3.4. Шишківський СК може залучати до участі в організаційно - масових
заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі
навчальні заклади, інші заклади та організації.
3.5. Відповідно до законодавства України Шишківський СК має право на
надання платних послуг.
3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи можуть
створюватись методичні, громадські ради, комісії.
Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися з
урахуванням рекомендацій органу управління.
4.Управління закладом
4.1. Керівництво Шишківським СК здійснюється директором, який
призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
4.2. Заступники директора, творчі та інші працівники закладу
призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства
України.
4.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності будинку культури:
4.3.1. Забезпечує керівництво колективом;
4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для
підвищення їх фахового рівня;
4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який
затверджується органом управління ;
4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурнодозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи його структурних
підрозділів та клубних формувань;
4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості,
культурно - дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення;
4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
будинку культури;
4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;
4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами в установленому
порядку;
4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах,
установах та організаціях без довіреностей;
4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу;
4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до
працівників закладу;
4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу;

4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок
культури завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан
і збереження майна, переданого в оперативне управління Шишківського СК.
4.4. Органом громадського самоврядування Шишківського СК є загальні
збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не рідше
одного разу на рік.
5.Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність Шишківського СК здійснюється
відповідно до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Шишківського СК здійснюється за рахунок коштів
Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Шишківського СК є
кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,
установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності
Шишківський СК має право: самостійно розпоряджатися коштами, отриманими
від господарської та іншої діяльності, розвивати власну матеріальну базу,
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства
та Положення, виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та
Положенню про заклад.
5.5. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування,
використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.
5.6. Доходи (прибутки) Шишківського СК використовуються виключно
для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань)
та напрямів діяльності, визначених в даному Положенні.
5.7. У Шишківському СК забороняється розподіл отриманих доходів
(прибутків) або їх частин серед працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску) працівниками Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з
ними осіб.
5.8. Заклад при виконанні робіт та послуг використовує ціни та тарифи,
затверджені рішенням виконкому міськради відповідно до прейскурантів, а при
відсутності цін та тарифів – договірними цінами.
5.9. Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди,
обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і
нерухоме майно, що перебуває у користуванні.
5.10. Приміщення Шишківського СК та майно перебувають в
оперативному управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.

6. Припинення діяльності
6.1. Шишківський СК може бути ліквідованим або реорганізованим за
рішенням Власника у порядку, передбаченому законодавством. У разі ліквідації
активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного
виду або зараховані до доходу міського бюджету Корюківської міської ради.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
№51-2/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОХРАМІЄВИЦЬКИЙ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Корюківка
2020

1.Загальні положення
1.1. Охрамієвицький будинок культури Корюківської міської ради (надалі –
Охрамієвицький БК) – це комунальний заклад культури, засновником та
власником якого є Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради. Підпорядкований та підзвітний Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, створений на підставі
рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 51-2/VIII «Про створення закладів культури Корюківської міської
ради».
1.2. Охрамієвицький будинок культури є бюджетною неприбутковою
організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України, актами Кабінету міністрів України, президента України, рішеннями
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність
у галузі культури.
1.3. Пріоритетними напрямками роботи Охрамієвицького БК є:
1.3.1. Збереження, розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території України;
3.2. Популяризація культурної спадщини як національної культури;
1.3.3. Організація культурного дозвілля громадян.
1.4. Головними функціями Охрамієвицького БК є культурно-творча,
виховна, пізнавальна, розважальна, методична функції.
1.5. Головними завданнями Охрамієвицького БК є:
1.5.1. Створення умов для задоволення культурних потреб населення;
1.5.2. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;
5.3. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;
1.5.4. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.5.5. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально розважальних, художньо - естетичних ініціатив; впровадження нових форм
організації дозвілля відповідно до потреб населення;
1.5.6. Надання інформаційних та методичних послуг і консультацій
культурно - дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного відпочинку.
1.6. Головними видами діяльності Охрамієвицького БК є:
1.6.1. Створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків,
студій, любительських об'єднань та клубів за інтересами, інших клубних
формувань;
1.6.2. Організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок та інших
форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
1.6.3. Проведення спектаклів, концертів, інших театрально – видовищних
заходів, в т.ч. за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;

1.6.4. Організація роботи лекторіїв, проведення тематичних вечорів, усних
журналів, творчих зустрічей тощо;
1.6.5. Проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів,
ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
1.6.6. Організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих
ранків та інших розважальних програм.
1.7. Повна назва: Охрамієвицький будинок культури Корюківської міської
ради.
1.7.1. Скорочена назва: Охрамієвицький БК.
1.8. Юридична адреса: 15313 Чернігівська область, Корюківський район,
село Охрамієвичі, вулиця Шевченка, буд. 71.
2.Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Охрамієвицький БК - комунальний клубний заклад, який створено з
урахуванням соціально - економічних, культурно - дозвіллєвих потреб села за
умови наявності необхідної матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до
нормативів забезпечення населення клубними закладами.
2.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
забезпечують функціонування та розвиток Охрамієвицького БК як закладу
комунальної форми власності Корюківської міської ради.
2.3. Охрамієвицький БК може користуватися правами юридичної особи,
мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного
казначейської служби та/або поточний рахунок у банку, бланки зі своїм
найменуванням, печатку встановленого зразка та інші реквізити.
2.4. Охрамієвицький БК може входити, зберігаючи юридичну самостійність,
до складу культурних, культурно - спортивних, освітньо - культурних, культурно оздоровчих комплексів, інших подібних об'єднань, участь у яких здійснюється на
добровільних засадах, якщо це не суперечить законодавству України та наказам
органу управління майном.
2.5. Охрамієвицький БК може створювати культурно - дозвіллєві клубні
формування (гуртки, студії, об'єднання).
2.6. Створення, реорганізація та ліквідація здійснюється відповідно до
законодавства України.
3. Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Охрамієвицького БК визначається завданнями, напрямами та
змістом його діяльності, місцевими умовам й можливостями. Структурними
складовими будинку культури є творчо - виробничі підрозділи та громадські
формування (творчі колективи, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти,
любительські об'єднання, інші ініціативні утворення).

3.1.1. Охрамієвицький БК планує свою діяльність відповідно до культурних
потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.2. Культурно - освітня, виховна, організаційно - масова дозвіллєва робота
у будинку культури здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси,
огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених
цим Положенням.
3.3. Охрамієвицький БК може організовувати роботу клубних формувань,
творчих об'єднань у приміщенні інших закладів та установ, відповідно до
укладених угод.
3.4. Охрамієвицький БК може залучати до участі в організаційно - масових
заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі
навчальні заклади, інші заклади та організації.
3.5. Відповідно до законодавства України Охрамієвицький БК має право на
надання платних послуг.
3.6. З метою удосконалення культурно - дозвіллєвої роботи можуть
створюватись методичні, громадські ради, комісії.
Діяльність методичних, громадських рад, комісій може здійснюватися
з урахуванням рекомендацій органу управління.
4.Управління клубним закладом
4.1. Керівництво Охрамієвицьким БК здійснюється директором, який
призначається та звільняється Відділом освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
4.2. Заступники директора, творчі та інші працівники закладу
призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства
України.
4.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності будинку культури:
4.3.1. Забезпечує керівництво колективом;
4.3.2. Забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для
підвищення їх фахового рівня;
4.3.3. Затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис, який
затверджується органом управління ;
4.3.4. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурнодозвіллєвих заходів, організаційно - масової роботи його структурних підрозділів
та клубних формувань;
4.3.5. Створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурнодозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення;
4.3.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами будинку
культури;
4.3.7. Організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу;

4.3.8. Укладає угоди з юридичними та фізичними особами в установленому
порядку;
4.3.9. Представляє інтереси будинку культури у всіх підприємствах,
установах та організаціях без довіреностей;
4.3.10. Відповідає перед Власником за результати діяльності закладу;
4.3.11. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до
працівників закладу;
4.3.12. Затверджує посадові обов'язки працівників закладу;
4.3.13. Несе відповідальність за виконання покладених на будинок культури
завдань, результати фінансово - господарської діяльності, стан і збереження
майна, переданого в оперативне управління Охрамієвицького БК.
4.4. Органом громадського самоврядування Охрамієвицького БК є загальні
збори колективу цього закладу, які скликаються за потребою, але не рідше одного
разу на рік.
5. Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність Охрамієвицького БК здійснюється
відповідно до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Охрамієвицького БК здійснюється за рахунок коштів
Власника, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не заборонених
законодавством.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Охрамієвицького БК є
кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства, добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств,
установ, організацій та окремих громадян. Кошти, отримані з додаткових джерел
фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої
Положенням.
5.4. У процесі провадження фінансово-господарської діяльності
Охрамієвицький БК має право: самостійно розпоряджатися коштами, отриманими
від господарської та іншої діяльності, розвивати власну матеріальну базу,
володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та
Положення, виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Положенню
про заклад.
5.5. Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування,
використовуються для провадження діяльності, передбаченої Положенням.
5.6. Доходи (прибутки) Охрамієвицького БК використовуються виключно
для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених в даному Положенні.
5.7. У Охрамієвицькому БК забороняється розподіл отриманих доходів
(прибутків) або їх частин серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску) працівниками Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради та інших пов’язаних з ними осіб.

5.8. Заклад при виконанні робіт та послуг використовує ціни та тарифи,
затверджені рішенням виконкому міськради відповідно до прейскурантів, а при
відсутності цін та тарифів – договірними цінами.
5.9. Матеріально-технічна база включає приміщення, споруди, обладнання,
засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно,
що перебуває у користуванні.
5.10. Приміщення Охрамієвицького БК та майно перебувають в
оперативному управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради.
6. Припинення діяльності
6.1. Охрамієвицький БК може бути ліквідованим або реорганізованим за
рішенням Власника у порядку, передбаченому законодавством. У разі ліквідації
активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
або зараховані до доходу міського бюджету Корюківської міської ради.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 52-2/VIІІ

Про передачу майна
міської комунальної власності
З метою впорядкування обліку майна міської комунальної власності,
розглянувши листи Центру надання соціальних послуг від 08.12.2020 № 0106-604, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
від 09.12.2020 № 01-11/902, враховуючи створення Центру надання
адміністративних послуг та фінансового відділу Корюківської міської ради,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Припинити право оперативного управління та передати з балансу
Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради на баланс
Корюківської міської ради нежитлову будівлю по вул. Вокзальна, буд. 9, м.
Корюківка, загальною площею 704,9 кв.м., первісною (переоціненою)
балансовою вартістю 559 507,60 грн (п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот
сім гривень 60 копійок), знос 100%.
2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Відділу
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та закріпити за
ним на праві оперативного управління об’єкт нерухомості, а саме гараж,
розташований за адресою: вул. Гагаріна, буд. 29Б, с. Забарівка,
Корюківського району Чернігівської області, 1977 року введення в
експлуатацію, первісною (переоціненою) балансовою вартістю 2425,00 грн
(дві тисячі чотириста двадцять п’ять гривень 00 копійок), знос 100%.
3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс фінансового
відділу Корюківської міської ради та закріпити за ним на праві оперативного

управління частину приміщення площею 45,45 кв.м. в нежитловій будівлі,
розташований за адресою: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, 2010 року
введення в експлуатацію, первісною (переоціненою) балансовою вартістю
209464,18 грн (двісті дев’ять тисяч чотириста шістдесят чотири гривні 18
копійок).
4. Передати
з
балансу
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс комунальному
підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради матеріальні цінності:
№
п/п

Найменування

1 Труба ф 63 SDR 17 PE 100
водопровідна питна
2 Труба ф 90 SDR 17 PE 100
водопровідна питна
3 Муфта 63
4 Муфта 90
5 Муфта ПЕ-фланець 63*2
6 Трійник 90/63
Всього

Одиниця Кількість Вартість Сума, грн
виміру
м

200

60,70

12140,00

м

700

121,78

85246,00

шт
шт
шт
шт

7
8
20
13

214,80
373,50
442,80
962,38

1503,60
2988,00
8856,00
12510,94
123244,54

5. Припинити право господарського відання, вилучити з статутного
капіталу
та
передати
з
балансу
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс та до статутного
капіталу комунальному підприємству «Убідьське» Корюківської міської
ради, та закріпити на праві господарського відання за підприємством майнові
активи на загальну суму 1 102 957,56 грн. (один мільйон сто дві тисячі
дев’ятсот п’ятдесят сім гривень п’ятдесят шість копійок), згідно додатку 1.
6. Припинити право господарського відання, вилучити з статутного
капіталу та передати з балансу комунального підприємства «Відродження»
Корюківської міської ради на баланс та до статутного капіталу комунальному
підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради, та закріпити на праві
господарського відання за підприємством майнові активи на загальну суму
192 157,59 грн. (сто дев’яносто дві тисячі сто п’ятдесят сім гривень п’ятдесят
дев’ять копійок), згідно додатку 2.
7. Закріпити на праві господарського відання, передати на баланс та до
статутного капіталу комунального підприємства «Убідьське» Корюківської
міської ради майнові активи на загальну суму 797 820,14 грн. (сімсот
дев’яносто сім тисяч вісімсот двадцять гривень чотирнадцять копійок), згідно
додатку 3.
8. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), Центру
надання соціальних послуг (Єрмоленко Т.О.), Відділу освіти, культури,

молоді та спорту (Наумчик І.В.), фінансовому відділу, КП
«Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), КП
«Відродження» (Шатайлов В.С.), здійснити прийняття – передачу майна
вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України.
9. КП «Корюківкаводоканал» (Галущенко С.В.), КП «Убідьське»
(Малюк Л.М.), КП «Відродження» (Шатайлов В.С.), внести зміни до Статутів
підприємств, відповідно до вимог чинного законодавства України.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року
«Про передачу майна
міської комунальної власності»
№ 52-2/VIІІ

Перелік
майнових активів, що передається з балансу, статутного капіталу,
господарського відання
комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради на баланс, до статутного капіталу та у господарського відання
комунального підприємства «Убідське» Корюківської міської ради
№
Найменування матеріальних цінностей
п/п
1
2
1 PFC-1-5.5 M-SF-WT Прилад керування
Лічильник активної електричної енергії №
2 011076082000316 2014 року.
Лічильник активної електричної енергії
3 №007511108000885. 2016 року.
Лічильник обліку холодної води № 201301006579.
4 2013 року.
5 Насосна станція (КНС)
6 Станція біоочистки
7 Водопровід протяжність 15.6 км.
8 Мережі по водовідведенню 8.6 км
9 Водонапірна башта
10 Водонапірна башта
11 Артезіанська свердловина №8/1550
Wjlo-A500\10 бар зелений розширювальний бак
для водопостачання \гідроакамулятор в комплекті з
12 арматурою для підключення \
13 Блок датчику тиску
14 Насосний агрегат POLDAP PN406\13(1.5квт)
РАЗОМ:

Секретар міської ради

Місцезнаходження
3
с.Наумівка

Вартість
майна, грн
4
63 918,00
1 350,00
1 500,00
1 273,00
504 241,02
237 212,00
80 063,00
31 936,00
7 587,00
5 270,00
125 490,00
21 225,60

11 358,61
10 533,33
1 102 957,56

А.ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року
«Про передачу майна
міської комунальної власності»
№ 52-2/VIІІ

Перелік
майнових активів, що передається з балансу, статутного капіталу,
господарського відання
комунального підприємства «Відродження» Корюківської міської ради
на баланс, до статутного капіталу та у господарського відання
комунального підприємства «Убідське» Корюківської міської ради
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Найменування
Пожежний автомобіль У 10 ГАЗ-53А
Зерновий комбайн «Енісей»
Трактор ЮМЗ-6
Трактор МТЗ-80
Гноєрозкидач
Плуг ПН 3-35
Плуг ПН 3-35
Сіялка СЗ-7,6А
Причеп 2ПТС-4
Каток БДН 2,4
Граблі - ворушилки
Культиватор міжрядковий 54 секцій
Саджалка 2-х рядна
Косарка моторна
Лопата снігоприбиральна (до ЮМЗ)
Разом:

Секретар міської ради

Інвентарний
номер
1985
1995
2001
1994
1994
1996
1998
1996
1991
101420001
101420002
101420003
101420004
101420005
101420006

Кількість,
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Вартість,
грн
1000,00
43717,62
17075,00
18024,07
1965,00
952,00
1880,00
4530,36
3013,54
23750,00
10000,00
11000,00
13500,00
24750,00
17000,00
192157,59

А.ПЛЮЩ

Додаток 3
до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року
«Про передачу майна
міської комунальної власності»
№ 52-2/VIІІ

Перелік
майнових активів, що передається на баланс, до статутного капіталу та у
господарського відання
комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради
№ Найменування матеріальних цінностей
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Місцезнаходження

Кількість/ Вартість майна,
одиниця
грн
виміру
2
3
4
5
Передається на баланс, до статутного капіталу та у господарського відання
Артезіанська свердловина, 1981р.
с. Білошицька
1 штука
21 688,00
Слобода
Башня №1
1 штука
15 197,00
Центральна система водопостачання,
1 штука
317 589,00
1986р.
Башня №1
1 штука
17 964,00
Насос ЕЦВ-6-10-110, 2019р.
1 штука
9 900,00
Насос
1 штука
6 980,00
Пожежне депо, 1989 р.
1 штука
8 381,00
Пожежна машина, 1990 р.
1 штука
6 810,00
Скважина
с.Охрамієвичі
1 штука
558,00
Свердловина №14
1 штука
13 289,00
Свердловина №19
1 штука
28 969,00
Свердловина №1
1 штука
325,00
Водопровідна башта
1 штука
205,00
Водопровідна мережа
1647 м.п.
22 223,00
Водопровідна мережа,
824 м.п.
930,00
Насосний агригат ЕЦВ 6-6,5
1 штука
6 870,00
Трактор
1 штука
7 830,00
Причіп
1 штука
4 386,00
Відвал снігоприбиральний
1 штука
19 500,00
Мотопомпа для очистки води
1 штука
12 556,00
Башня Рожновського, 1975р.
с.Перелюб
1 штука
9 226,00
Артезіанська свердловина
1 штука
11 000,00
Водопровід, 1975 р.
1,3 км.
2 110,00
Будівля МПО
с.Прибинь
1 штука
15 229,00
Пожежний автомобіль ГАЗ-56
1 штука
38 958,00
Приміщення місцевої ПСО
с.Рибинськ
1 штука
30 000,00
Приміщення для твердого палива
1 штука
2 600,00
Насос водяний БЦПЄ 1,2-80У
1 штука
6 700,00
Башня «Рожновського», 1980р.
1 штука
8 441,00
Водопровід, 1980р.
1 штука
42 765,00
Пожежна машина ЗІЛ 130
1 штука
28 821,00

32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Пожежний автомобіль
Всього:

с.Шишківка

Передається на баланс
Насосна частина
с.Б.Слобода
Електричний двигун
Трос
Труба
Флянець
Лічильник
с.Охрамієвичі
Насос водолій
Свідоцтво про реєстрацію (трактор)
Номерний знак (трактор)
Шини тракторні
Бензин
с.Перелюб
Дрова паливні
Костюми пожежні
с.Прибинь
Лічильник ЦЄ6804 U/1 220В 10-100А
с.Рибинськ
3ф.4пр.МР32
Електромотори
Акумулятор 6СТ-105 А3(0) Ultra AMEGA
Аптечка автомобільна Poputchik
AmA-1 (02-006-M)
Бензин А-92 у-т
Бензин А-92 у-т
Бензин А-92 у-т
Бензин А-92 у-т
Болторіз
Викрутка хрестоподібна
Відро оцинковане
Вогнегасник
Дрова паливні
Дрова паливні
Замок навісний 75 мм
Каска будівельна
Ліхтар
Лопата для снігу
Лопата з рельсової сталі
Набір рожково-накидних ключів 8-22
мм
Перчатки
Плоскогубці комбіновані
Рукав пожежний д.51 з ГР-50 д/тех.
Бел.
Рукав пожежний д.51мм «Т» з гайкою
Рукав пожежний д.51мм «Т» з гайкою
Рукав пожежний 51 дюйм
Рукавички діалектичні
Сокира кована 1,0 кг
Фарба гумова 6 кг
Фарба гумова 3,5 кг

1 штука

7 178,00
725 178,00

1 штука
1 штука
25 штук
25 штук
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
4 штуки
2,86 літра
16 с/м
2 штуки
1 штука

5 750,00
5 920,00
2 375,00
2 250,00
1 485,00
1 525,00
700,00
126,00
288,00
26 180,00
27,00

2 штуки
15 літрів

4 370,00

392,00
1 730,00

2 497,00
1 штука
15 літрів
38,283 літр
10 літрів
100 літрів
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
3,6 м3
10 м3
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
2 штуки
12 штук
2 пари
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 пара
1 штука
1 штука
2 штуки

229,00
270,00
478,53
125,00
1 500 ,00
612,50
44,00
120,00
354,00
539,71
1 850,00
120,00
140,00
350,00
107,00
190,00
132,00
160,00
127,00
2 400,00
891,00
804,00
819,00
258,00
365,00
597,00
936,00

41
42
43
44

Фонарь Yajia YJ-6808 54 LED 2
режима
Шланг підкачки ЗИЛ
Зарядний пристрій 12V-24V 15V LA
192215 LAVITA
Бензин
Всього:
РАЗОМ:

Секретар міської ради

с.Шишківка

1 штука

236,00

1 штука
1 штука

571,50
1 049,00

30 літрів

651,90
72 642,14
797 820,14

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 53-2/VІIІ

Про передачу в оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши лист релігійного управління Екзархії Української ГрекоКатолицької церкви від 11 грудня 2020 року, 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», 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 року
№ 8-31/VII, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Передати в оренду без проведення аукціону нерухоме майно
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що
перебувають на балансі Корюківської міської ради, а саме:
- нежитлове приміщення на другому поверсі в будівлі, що знаходиться за
адресою: вул. Вокзальна, буд. 8а, м. Корюківка, загальною площею 80,5 кв.м.
терміном на 2 роки 11 місяців для проведення релігійних обрядів та церемоній.
2. Включити до Переліку другого типу об’єкт оренди, зазначений в
даному рішенні.
3. Встановити орендну плату за об’єкт оренди, зазначений у рішенні, в
розмірі 1 гривня в рік.

4. Орендодавцю об’єкта оренди укласти з релігійним управлінням
Екзархії Української Греко-Католицької церкви договір оренди в установлені
законом терміни.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 54-2/VIІІ

Про внесення змін до деяких
рішень міської ради
Враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження Положення
про порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної допомоги»
№ 5-20/VIІ, а саме викласти Положення про порядок та умови надання
громадянам адресної матеріальної допомоги в новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до двадцять восьмої сесії Корюківської міської ради
шостого скликання від 11 грудня 2014 року «Про затвердження Порядку
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим
учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є
мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик», а саме викласти даний Порядок в
новій редакції, що додається.
3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
«Про внесення змін до деяких
рішень міської ради» № 54-2/VIІІ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ
РАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

м.Корюківка
2020 рік

Загальні положення
1.1. Положення визначає умови та порядок надання разової адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, внутрішньо
переміщеним особам, які проживають або перебувають на території
населених пунктів Корюківської міської ради.
1.2. Разова адресна матеріальна допомога (далі - допомога) може
надаватись громадянам України, внутрішньо переміщеним особам, які
постійно проживають (зареєстровані) або перебувають на території
населених пунктів Корюківської міської ради, як у грошовій так і в
натуральній формі.
Статус внутрішньо переміщених осіб повинен підтверджуватись
відповідною довідкою або іншим документом, виданим відповідним
державним органом.
Місце та час проживання та перебування на території населених
пунктів міської ради підтверджується відповідно до вимог чинного
законодавства.
1.3. Видатки для надання допомоги визначаються щорічно міською
радою при прийнятті міського бюджету.
1.4. Матеріальна допомога надається громадянам з урахуванням
отриманих ними доходів (для одиноких громадян) або доходів сім’ї, які в
розрахунку на кожного члена сім’ї не повинні перевищувати 1/2 розміру
мінімальної заробітної плати розмір якої встановлено на 01 січня року
звернення, матеріального становища та потреби в допомозі, а також з
урахуванням можливостей міського бюджету.
1.5. Матеріальна допомога надається громадянам один раз на рік.
1.6. Матеріальна допомога надається:
1.6.1.
Малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам,
інвалідам), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам
над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які постраждали
від стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо) або
тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале
захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо), і яке вони не можуть
подолати без сторонньої підтримки.
1.6.2. Внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і
постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув
своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів
насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій
природного чи техногенного характеру.
1.6.3. Одному із членів сім'ї загиблого/померлого під час участі в
антитерористичній
операції
(операції
об’єднаних
сил),
місце
проживання/перебування яких зареєстровано на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади.

2.

Порядок надання разової допомоги

2.1. Матеріальна допомога надається на підставі письмового
звернення особи, що її потребує, у виключних випадках - звернення одного з
членів її сім'ї або уповноваженої особи, яка подається до виконавчого апарату
міської ради або ЦНАПу.
2.2. До звернення додаються:
- довідка з міської ради про склад сім’ї;
- документ, або його копія при наявності оригіналу, що підтверджує
обставини, з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги
(довідка лікувальної установи, МСЕК, довідка відповідних органів про те, що
громадяни потерпіли від стихійного лиха, пожежі, тощо)*;
- документи, що підтверджують право власності заявника на майно,
пошкоджене в результаті стихійного лиха (правовстановлюючі документи,
технічний паспорт), при умові, що зазначене майно розташоване на території
міської ради**,
- довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що
передують настанню нещасного випадку або стихійного лиха (крім
внутрішньо переміщених осіб);
- копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової
картки платника податків, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій
відмічено останнє місце реєстрації або ID-картки та довідки про реєстрацію
місця проживання;
- для внутрішньо переміщених осіб:
- копію документа, завіреного міською радою, що посвідчує факт
внутрішнього переміщення та копію відповідних сторінок паспорта чи
іншого документа про реєстрацію місця проживання чи перебування на
території Корюківської міської ради;
- номер рахунку в одній із банківських установ, на який буде
перерахована матеріальна допомога,
*До розгляду приймаються документи, що підтверджують обставини, з
якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги, видані
компетентними органами протягом шести місяців, що передують зверненню.
**В разі звернення за допомогою громадян, що потерпіли від
стихійного лиха (повені, пожежі, буревію тощо), до заяви додається акт
обстеження майна, пошкодженого стихійним лихом, складений спеціальною
комісією або депутатом міської ради.
*** Для отримання допомоги особам відповідності до п.1.6.3. до заяви
необхідно надати документи передбачені Порядком надання одноразової
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції (операції
об’єднаних сил) та членам сімей загиблих.
2.3.
Допомога надається за рішенням виконавчого комітету міської
ради у розмірі від 500 грн. до 1500 грн., а для осіб передбачених пунктом

1.6.3. Положення допомога надається одноразово у розмірі 5000 грн.
2.4. У виключних випадках на підставі звернення депутата міської
ради, до якого звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги,
виконкомом може надаватися допомога у розмірі, що не перевищує 10000
грн. Кожен депутат міської ради упродовж бюджетного року може
скористатися правом подання такого звернення у межах визначеної суми без
врахування рівня доходів громадян.
У даному випадку громадяни не звільняються від вимоги щодо подання
документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення.
2.5. Працівники виконавчого апарату (ЦНАПу) здійснюють перевірку
та комплектацію необхідних для оформлення та виплати допомоги
документів відповідно до п. 2.2. даного Положення.
2.6. Ці документи направляються для попереднього розгляду
начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному
бухгалтеру та керуючому справами (секретарю)виконкому міської ради, який
готує проект рішення та виносить його на розгляд виконавчого комітету
міської ради.
2.7. Після прийняття виконкомом рішення, його оформлення та
підписання міським головою, рішення передається до відділу
бухгалтерського обліку та звітності міської ради для оформлення фінансових
документів та перерахування коштів на рахунок заявника.
3. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:
3.1.
Якщо заявником не наданий повний перелік документів,
передбачених п. 2.2 Положення.
3.2. Якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не
вчаться за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та
закладах професійної (професійно-технічної) освіти (крім осіб, які в
установленому порядку визнані безробітними, осіб, які доглядають за дітьми
до трьох років або за дітьми віком до 10 років, які потребують догляду за
висновком лікаря у певний термін, осіб, які доглядають за інвалідами І групи,
дітьми – інвалідами, а також за особами, які досягли 80 річного віку).
3.3. Якщо з’ясовано, що заявник чи члени його сім’ї мають додаткові
джерела для існування, які не були зазначені заявником.
3.4. Якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна
квартира (будинок).
3.5. Якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи
приховано відомості про матеріальний стан сім’ї, які вплинули або можуть
вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги.
3.6. При відмові від проведення обстеження та надання необхідних
довідок.
У разі відмови в наданні допомоги заявнику направляється
повідомлення з зазначенням підстав відмови.
Секретар міської ради
А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року
«Про внесення змін до деяких
рішень міської ради» № 54-2/VIІІ

ПОРЯДОК
НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (ОПЕРАЦІЇ
ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ) ТА ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ

м.Корюківка
2020 рік

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей
загиблих (далі — Порядок) визначає механізм надання одноразової
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції (операції
об’єднаних сил), особам рядового і начальницького складу, співробітникам
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії
України тощо; постраждалим під час участі в антитерористичної операції
(операції об’єднаних сил) (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі
встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без
встановлення інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в
антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби,
пов’язаної з участю в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил),
тощо); одному із членів сім'ї загиблого/померлого під час участі в
антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) та місце
проживання/перебування яких зареєстровано на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади.
2. До членів сім'ї загиблих/померлих учасників антитерористичної
операції належать дружина/чоловік, неповнолітні діти (до 18 років).
3. До членів сім'ї загиблих/померлих від участі в антитерористичній
операції, які не перебували у шлюбі, належать мати/ батько, діти.
4. Одноразова матеріальна допомога надається за рішенням
виконавчого комітету або сесії міської ради в порядку та розмірах визначених
цим Порядком та Положенням про порядок та умови надання громадянам
адресної матеріальної допомоги, в межах сум видатків передбачених в
міському бюджеті на ці заходи у відповідному бюджетному році.
5. Для отримання одноразової матеріальної допомоги учасник
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) або один із членів із
його сім’ї, постраждалий учасник антитерористичної операції (операції
об’єднаних сил) або один із членів із його сім’ї, один із членів сім'ї загиблого,
подає заяву до Корюківської міської ради або ЦНАПу.
6. До заяви додаються такі документи:
6.1 копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) або 2 звороти паспорта у
вигляді ID-картки та копію довідки про реєстрацію місця проживання;
6.2 копія РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті);
6.3 довідка, видана та скріплена печаткою уповноважених органів,
зокрема: Міністерства оборони України (військовими комісарами,
військовими частинами тощо), Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України,
Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій тощо або їх територіальними органами, довідки та інші письмові

документи, які підтверджують факт проходження служби в зоні проведення
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), факт поранення,
контузії чи каліцтва заявника під час участі в антитерористичній операції
(операції об’єднаних сил) (у тому числі встановлення інвалідності або
часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, інших
пошкоджень під час участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних
сил), тривалої хвороби, пов'язаної з участю в антитерористичній операції
(операції об’єднаних сил), тощо);
6.4 довідка про склад сім'ї;
6.5 копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих, померлих);
6.6 копія свідоцтва про шлюб ( в разі потреби);
6.7 інформація про рахунок у банківській установі у разі виплати
одноразової матеріальної допомоги через банківську установу.
7. Розгляд заяв учасників, постраждалих учасників антитерористичної
операції (операції об’єднаних сил) та членів сімей загиблих про надання
одноразової допомоги здійснює виконавчий апарат Корюківської міської ради.
8. Виконавчий апарат готує відповідний проект рішення щодо надання
одноразової матеріальної допомоги та виносить його на розгляд виконавчого
комітету міської ради.
9. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної
допомоги є рішення виконавчого комітету або сесії міської ради про надання
одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції
(операції об’єднаних сил), постраждалим учасникам та одному із членів сімей
загиблих.
10. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно
до цього Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної
допомоги з інших джерел.
11. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога,
покладається на одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно
розпорядження міського голови.
12. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться
Фінансовим відділом Корюківської міської ради за рахунок коштів,
передбачених у міському бюджеті;
13. Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у
зв'язку з його смертю, виплачуватиметься за заявою о
14. дного з членів сім'ї, за умови подання ним відповідної заяви
упродовж шести місяців з дня смерті.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 55-2/VIІІ

Про деякі питання надання
соціальних послуг
З метою захисту вразливих груп населення, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку та відповідно до наказу Міністерства
соціальної політики від 23.06.2020 року № 429 «Про затвердження
Класифікатора соціальних послуг», постанови Кабінету міністрів України від
01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», Закону
України «Про соціальні послуги», куруючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення сорокової сесії Корюківської міської ради
сьомого скликання № 13-40/VІІ «Про деякі питання надання соціальних
послуг», а саме пункт 1.4. Рішення викласти в наступній редакції:
«1.4. Періодичність надання заходів послуги натуральної допомоги для
одного отримувача надається:
- послуги швачки та взуттьовика з ремонту взуття один раз на місяць;
- послуги перукаря один раз на місяць;
- послуга соціального робітника відділення організації адресної
натуральної та грошової допомоги за потребою;
- видача гуманітарної допомоги промисловими товарами за потребою.»
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 56-2/VIII

Про закріплення депутатів
за територіями Корюківської міської ради
З метою забезпечення рівних умов і можливостей щодо спілкування
виборців з депутатами міської ради, швидкого і ефективного реагування на
звернення жителів громади, сприяння виборцям у вирішенні їх ключових
проблем, керуючись частиною 2 ст. 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 11 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад»,
міська рада вирішила:
1. Закріпити депутатів міської ради восьмого скликання за територіями
Корюківської міської ради згідно додатку.
2. Зміни даного рішення вносяться уразі дострокового припинення
повноважень депутата міської ради або за умови його письмового звернення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток
до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
«Про закріплення депутатів за
територіями Корюківської міської ради» № 56-2/VIII

Депутати міської ради восьмого скликання
(закріплення за територіями Корюківської міської ради)
Територія
№
1
2

П.І.Б. депутата

Межі території

Титенко Ірина Євгенівна
Мостович Олег Сергійович

м. Корюківка – вул. Бульварна, вул. Слов’янська, пров. Бульварний: 1–3, 5, 7, 9, 13–15А
вул. Спортивна, вул. Червонохутірська: 1–27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49–49А, 51, 53, 55,
57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, вул. Шевченка: 56, 71

3
4
5
6

Тарасенко Василь Олексійович
Милейко Сергій Олександрович
Колобашкіна Наталія Миколаївна
Станіславський Максим Ігорович

7

Плющ Анастасія Вікторівна

8

Бабич Сергій Володимирович

9

Лещенко Світлана Віталіївна

10
11

Погребна Валентина Андріївна
Батюк Тетяна Юріївна

12
13

Полубень Володимир
Володимирович
Купрієнко Леонід Миколайович

14

Карасьов Юрій Валентинович

м. Корюківка – вул. Поліська, вул. Франка, вул. Чехова, пров. Франка
м. Корюківка – вул. Шевченка: 33, 35, 37, 39, 41–55А, 57–69/2, пров. Бульварний: 4, 6, 8, 10
м. Корюківка – вул. Зарічна, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, пров. Зарічний
м. Корюківка – вул. Вокзальна: 1–7, вул. З.Космодем’янської, вул. Передзаводська, вул. Шевченка:
74–104, 106, 108, 110, 112, 114
м. Корюківка – вул. Каштанова, вул. Молодіжна, вул. Новоселівка, вул. Патріотів, вул. Прорізна,
вул. Сонячна, вул. Шкільна, вул.8 Березня, пров. Шкільний
м. Корюківка – вул. Братчикова, вул. Василя Журби, вул. Першотравнева, вул. Ринкова, вул.
Сіверська, пров. Сіверський
м. Корюківка – вул. Б.Хмельницького, вул. Вознесенська, вул. Перемоги: 1А–20, вул. Соборна: 1–
145, 147, 149–149Б, 151–151А, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181,
183–183А, 185, 187, 189
м. Корюківка – вул. В.Ткаченко, вул. Польова, вул. Шевченка: 105, 107, 109, 111, 113, 115–280
м. Корюківка – вул. Корнієвського, вул. Лесі Українки, вул. Українська, пров. Корнієвського, пров.1
Лесі Українки, пров.2 Лесі Українки, пров.3 Лесі Українки
м. Корюківка – вул. Гетьмана Сагайдачного, вул. Г.Костюк, вул. Земська, вул. Чернігівська: 1–10,
вул. Чкалова, пров. Г.Костюк
м. Корюківка – вул. Весняна, вул. Єсеніна, вул. Кошового, вул. Миру, вул. Незалежності, вул.
Садова, пров.1 Садовий, пров.2 Садовий
м. Корюківка – вул. Гагаріна, вул. Паркова, вул. Робітнича, вул. Стржалковського, вул. Суворова,
вул. Червонохутірська: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,

15

Олійник Світлана Олександрівна

16

Погребняк Петро Петрович

17

Пивовар Сергій Григорович

18

Земляний Олег Васильович

19

Науменко Олександр Дмитрович

20
21
22

Наумовець Маргарита Василівна
Савицький Андрій Олександрович
Шматок Микола Іванович

23

Левченко Олександр Григорович

24

Михліна Юлія Василівна

25

Абинашний В’ячеслав Іванович
Пінченко Валентина Василівна

Секретар міської ради

72–139, вул. Шевченка: 1–32, 34, 36, 38–38А, 40, вул.40 років Перемоги, пров. Гагаріна, пров.
Стржалковського, пров. Суворова, пров.1 Шевченка, пров.2 Шевченка, с. Трудовик
м. Корюківка – вул. Бібліотечна, вул. Вишнева, вул. Гоголя, вул. Дудка: 83 – 149 (непарна сторона),
58-Б – 114 (парна сторона).вул. Лермонтова, вул. Малинова, вул. Мирна, вул. Набережна, вул. Нова,
вул. Партизанська, вул. Піщана, вул. Свободи, пров. Бібліотечний, пров. Свободи
м. Корюківка – вул. Вокзальна: 19–106А, вул. Дачна, вул. Дудка: 1-81 (непарна сторона), 2-58 (парна
сторона), вул. Зелена, вул. Індустріальна, вул. Калинова, вул. Лугова, вул. Маяковського, вул.
Мічуріна, вул. Озерна, пров. Вокзальний, пров .Дачний, пров. Дудка, пров. Індустріальний, пров.
Мічуріна
м. Корюківка – вул. Дружби, вул. Енергетична, вул. Лісова, вул. Осіння, вул. Перемоги: 21–101, вул.
Соборна: 146, 148, 150, 152–152А, 154–154А, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178,
180, 182, 184, 186, 188, 190–241
м. Корюківка – вул. Європейська, вул. Олександра Довженка, вул. Пушкіна, вул. Чернігівська: 11–
96, пров. Пушкіна, пров.1 Перемоги, пров.2 Перемоги
с. Бреч, с. Буда, с. Гуринівка, с. Лубенець, с. Нова Гуринівка, с. Маховики, с. Озереди, с. Петрова
Слобода, с. Соснівка, с. Ховдіївка, с. Шишка
с. Лупасове, с. Охрамієвичі, с.Романівська Буда
с. Наумівка, с. Андроники, с. Високе, с. Переділ, с. Турівка
с. Баляси, с. Білошицька Слобода, с. Костянтинівка, с. Майбутнє, с. Перелюб, с. Прибинь, с. Рудня,
с. Шишківка
с. Бурківка, с. Гутище, с. Довга Гребля, с. Заляддя, с. Олійники, с. Рейментарівка, с. Савинки, с.
Хотіівка
с. Будище, с. Голубівщина, с. Журавлева Буда, с. Лісове, с. Новоселівка, с. Парастовське, с.
Рибинськ с. Самотуги, с. Стопилка с. Сядрине, с. Тельне
с. Бешківка, с. Домашлин, с. Луковець, с. Костючки, с. Кугуки, с. Самсонівка, с. Сахутівка. с.
Тютюнниця,
с. Верхолісся, с. Воловики, с. Забарівка, с. Кирилівка, с. Нова Буда, с. Олександрівка, с. Піски

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 57-2/VIІІ

Про встановлення надбавки
за вислугу років
Відповідно до ст.ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від
09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та
інших органів» (зі змінами), ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Встановити першому заступнику міського голови Савченку
Олександру Миколайовичу з 31 грудня 2020 року щомісячну надбавку за
вислугу років у розмірі 25 відсотків до посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг, за стаж роботи в органах місцевого самоврядування понад 15
років.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 58-2/VIІІ

Про план діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2021 рік
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 7 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.
Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2021 рік, а саме:
№
з/п
1

Вид проекту
Рішення
виконавчого
комітету
Корюківської
міської ради

Назва проекту

Мета прийняття

Термін
підготовки

Розробник
проекту

Про
затвердження
Порядку
проведення
конкурсу з
визначення
виконавця послуг
з вивезення
побутових
відходів на
території
населених
пунктів

Визначення
вимог до
вивезення
твердих
побутових
відходів, режиму
роботи надавача
послуг,
процедури
підготовки та
проведення
конкурсу по
визначенню
надавача послуг
з вивезення
твердих

Січень лютий

Виконавчий
апарат міської
ради та її
виконкому

Корюківської
міської
територіальної
громади

2

Рішення
Корюківської
міської ради

Про
затвердження
Правил торгівлі
на ринках на
території
населених
пунктів
Корюківської
міської
територіальної
громади

3

Рішення
Корюківської
міської ради

Про
затвердження
Правил
благоустрою,
забезпечення
чистоти, порядку
утримання і
прибирання
вуличних,
дворових
територій, парків,
скверів та
додержання тиші
в громадських
місцях населених
пунктів
Корюківської
міської
територіальної
громади

4

Рішення
Корюківської
міської ради

Про
затвердження
типової форми
договору оренди

побутових
відходів на
території
населених
пунктів
Корюківської
міської ради та
визначення
виконавця
послуг з
вивезення
побутових
відходів
Забезпечення
законності
здійснення
господарської
діяльності
ринків та
підприємницької
діяльності
суб’єктів
господарювання,
які торгують на
ринках
Встановлення
вимог щодо
благоустрою
території
громади, містять
загальнообов’язк
ові норми, що
регулюють
належне
утримання та
раціональне
використання
території
громади

Забезпечення
законності
здійснення
договірних
відносин щодо

Протягом
року

Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

Протягом
року

Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

Протягом
року

Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

майна

5

Рішення
Корюківської
міської ради

передачі в
оренду майна
міської
комунальної
власності
Про встановлення Дотримання
місцевих податків норм
і зборів
податкового та
бюджетного
законодавства в
галузі
встановлення
місцевих
податків та
зборів

Протягом
року

Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

2. Керівникам структурних підрозділів Корюківської міської ради
забезпечити якісне та своєчасне виконання заходів щодо підготовки та
оприлюднення проєктів регуляторних актів.
3. Загальному відділу Корюківської міської ради (Кожушко Ю.Ю.)
оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради
в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(друга сесія восьмого скликання)
15 грудня 2020 року

м. Корюківка

№ 59-2/VIІІ

Про затвердження детального
плану території
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», ст.12 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.114:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши
містобудівну документацію «Детальний план території в межах населеного
пункту орієнтовною площею 11 га для влаштування садибної забудови в районі
вулиць 8-го Березня, Сонячної та Каштанової в м. Корюківка Чернігівської
області», розроблений ФОП Травка Віталій Андрійович, взявши до уваги
Протокол громадських слухань щодо врахування громадських та приватних
інтересів під час розгляду пропозицій громадськості при розгляді містобудівної
документації від 27.08.2020 року, керуючись, ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території в
межах населеного пункту орієнтовною площею 11 га для влаштування садибної
забудови в районі вулиць 8-го Березня, Сонячної та Каштанової в м. Корюківка
Чернігівської області».
2. Визначити, що детальний план території в межах міста орієнтовною
площею 11 га на основі затвердженого генерального плану м. Корюківка
Чернігівської області для влаштування садибної забудови є невід'ємною
складовою частиною містобудівної документації генерального плану міста
Корюківка.
3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.

Міський голова

Р. АХМЕДОВ

