
Порядок денний 

Зсідання виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 19.01.2021 

 

 

1. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Корюківської 

міської ради на І півріччя 2021 року. 

2. Про роботу зі зверненнями громадян. 

3. Про затвердження штатних розписів. 

4. Про визначення місць відбування покарань та видів громадських робіт. 

5. Про визначення переліку видів суспільно-корисних оплачуваних робіт. 

6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17 січня 2013 

року № 17 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 

вивезення побутових відходів». 

7. Про проведення конкурсу з визначення виконавця з надання послуг з 

вивезення побутових відходів. 

8. Про організацію оплачуваних громадських робіт. 

9. Про внесення змін до міської Програми. 

10. Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 2021 рік. 

11. Про встановлення внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку. 

12. Про відключення будинку від мереж централізованого опалення. 

13. Про затвердження поточних технологічних нормативів використання 

питної води. 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від. 10.12.2020 року № 418. 

15. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 31 серпня 2020 року № 269 «Про організацію 

підвозу учнів сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів 

Корюківської міської  ради та затвердження схем маршрутів та розкладів 

руху шкільних автобусів на 2020 - 2021 навчальний рік». 

16. Про затвердження календарних планів заходів на 2021 рік.  

17. Про знесення зелених насаджень. 

18. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету. 

19. Про оренду майна міської комунальної власності. 

20. Про формування переліку об’єктів малої приватизації на 2021 рік. 

21. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки. 

22. Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання. 

23. Про надання допомоги на поховання. 

24. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 23.06.2020 № 210 «Про впорядкування адресного господарства в 

селі Кугуки». 
25. Про присвоєння поштової адреси. 



26. Про надання матеріальної допомоги. 

27.  Про порушення клопотання щодо надання довгострокового пільгового 

кредиту жителю м. Корюківка, Корюківського району Бондаренку М.П. 

28. Про квартирний облік. 

29. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

30. Про звернення Корюківської міської ради до Кабінету Міністрів України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, щодо усунення проблемних питань, 

зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу природного 

газу. 

31. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року   м. Корюківка № 9 

 

Про затвердження Плану 

роботи виконавчого комітету 

Корюківської міської ради на 

І півріччя 2021 року 

Керуючись ст. 59 закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламентом виконавчого комітету Корюківської міської ради, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити План роботи виконавчого комітету Корюківської міської 

ради на І півріччя 2021 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 19.01.2021 року № 9 

 

 
 

План роботи 

виконавчого комітету Корюківської міської 

ради на І півріччя 2021 року 

 
Січень Робота зі зверненнями 

громадян 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської 

ради Лимаренко Н.П. 

Лютий Звіт про підсумки виконання 

міського бюджету у 2020 році. 

Начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради 

Барсук О.І. 

Березень Про підсумки роботи 

комунальних підприємств 

Корюківської міської ради у 

2020 році. 

Керівники комунальних підприємств 

Корюківської міської ради 

 

Квітень Благоустрій та озеленення 

населених пунктів міської 

ради 

Заступники міського голови Савченко 

О.М., Биков О.М.. 

Квітень Підготовка комунальних 

підприємств та навчальних 

закладів громади до роботи в 

осінньо - зимовий період 

2021-2022 років. 

Керівники комунальних підприємств та 

навчальних закладів Корюківської 

міської ради 
 

Квітень Звіт про роботу закладів 

культури Корюківської міської 

ради 

Начальник сектору культури та 

культурно-масової роботи Відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Кун А.І. 

Травень Звіт про підсумки виконання 
міського бюджету за І квартал 

2021 року. 

Начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради  

Барсук О. І. 

Травень Організація оздоровлення та 

відпочинку дітей в 

пришкільних таборах 

відпочинку. 

Начальник Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

Наумчик І.В. 

Червень Робота з дітьми із сімей, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

Начальник відділу соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді – заступник 

директора Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради 
Васильченко С.М. 



Протягом 
півріччя 

Зміни до міського бюджету на 

2021 рік (у разі необхідності) 

Начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради  

Барсук О. І. 

Протягом 
півріччя 

Надання одноразової грошової 

допомоги 

Посадові особи міської ради 

Протягом 
півріччя 

Впорядкування адресного 

господарства 

Посадові особи міської ради 

Протягом 
півріччя 

Підготовка проєктів 

розпоряджень міського голови 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

Лимаренко Н.П. 

Протягом 
півріччя 

Розгляд заяв (клопотань), 

пропозицій (зауважень), скарг 

громадян 

Посадові особи міської ради 

Протягом 
півріччя 

Контроль за виконанням 

документів (Законів України, 

інших, нормативно-правових 

актів, рішень міської ради) 

Посадові особи міської ради 

Протягом 
півріччя 

Організаційна робота 

(проведення засідань постійно 

діючих при виконкомі комісій, 

підготовка до засідань сесій та 

виконавчого комітету міської 

ради, підготовка та проведення 

зустрічей керівництва міської 

ради з представниками 

громадськості та офіційними 

делегаціями) 

Посадові особи міської ради 

Протягом 
півріччя 

Робота з працівниками міської 

ради, депутатами, членами 

виконкому (підвищення 

кваліфікації, участь в 

тематичних семінарах, 

навчаннях, тощо) 

Посадові особи міської ради 

Протягом 
півріччя 

Проведення при міській раді та, 

у разі запрошення, приймання 

участі у семінарах, нарадах, 

зустрічах, заходах з нагоди 

державних свят, днів пам’яті, 

інших визначних дат тощо, в 

інших органах державної влади, 

місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, 

організаціях 

Посадові особи міської ради 

Протягом 
півріччя 
(у разі 

необхідності) 

Участь в судових засіданнях Працівники юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради 



Протягом 
півріччя 
(у разі 

необхідності) 

Участь в земельних торгах 

(аукціонах) 

Працівники відділу земельних 

ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради 

Протягом 
півріччя 

Виконання програм 

Корюківської міської ради 

Посадові особи міської ради 

Протягом 
півріччя 

Управління комунальним 

майном (надання в оренду, 

відчуження тощо) 

Працівники відділу земельних 

ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради 

Протягом 
півріччя 

Виконання інших повноважень, 

передбачених Законом України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

Посадові особи міської ради 

 

 

Секретар міської ради           А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року м. Корюківка                                               № 10 

Про роботу зі зверненнями громадян 

Заслухавши інформацію начальника загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Лимаренко Н.П., керуючись Законом України «Про 

звернення громадян», ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення 

реалізації громадянами їх конституційного права на звернення, 

виконком міської ради вирішив: 

1. Інформацію про роботу зі зверненнями громадян по Корюківській 

міській раді за 2020 рік прийняти до відома (додається). 

2. Керівництву міської ради, комунальних закладів та підприємств: 
- забезпечувати кваліфікований, неупереджений і об’єктивний розгляд 

звернень громадян з метою вирішення порушених у них питань, задоволення 

законних вимог заявників; 

- здійснювати постійний контроль за об’єктивним, всебічним та вчасним 

вирішенням питань, порушених у зверненнях; 

- з’ясовувати причини, що породжують колективні та повторні звернення 

громадян, вживати заходів щодо запобігання їхньому виникненню. 

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради: 

- забезпечувати постійний контроль за своєчасним розглядом звернень 

громадян у структурних підрозділах виконавчого апарату міської ради, надавати 

працівникам міської ради, комунальних закладів та підприємств консультативну, 

методичну допомогу в роботі зі зверненнями громадян; 

- забезпечувати систематичне розміщення на сайті міської ради інформації 

щодо організації роботи зі зверненнями громадян. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                        м. Корюківка                                            № 11 

 

Про затвердження штатних розписів  

  

Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради від 04.01.2021 року № 03-05/02, 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори Корюківської міської ради 

від 04.01.2021 року № 3 щодо затвердження штатних розписів, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити з 01 січня 2021 року штатний розпис комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

 

2. Затвердити з 01 січня 2021 року штатний розпис Корюківської 

житлово-експлуатаційної контори Корюківської міської ради, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 12 

 

Про визначення  

місць відбування покарань   

та видів громадських робіт  

 

Керуючись ст. 56 Кримінального кодексу України, ст. 36 Кримінально -

виконавчого кодексу України, ст.ст. 301, 3211 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, п.п. 2 п. «а» ч. 1 ст. 38, ст. 40, ч. 1 ст. 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити місцем відбування покарань засудженими громадянами та 

громадянами, на яких накладене адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт, територію населених пунктів Корюківської міської ради, 

відповідальність за відбування громадянами покарань на території населених 

пунктів Корюківської міської ради покласти на начальника комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради Селюка А.М. та на 

старост старостинських округів Корюківської міської ради Гончаренко І. В., 

Аполона Ю.А., Григор’єва І.О., Кучеренка Л.А., Козела В.І., Юденко Н.М., 

Кравченко О.В., Пилипенко Р.Г., Лісеного В.М., Єгунову А.І., Редіна А.Л., 

Рябця П.О., Мисника В.Д., Циклаурі Ю.М., Помаза Г.О. (відповідно до місць 

відбування покарань, на які поширюються їхні повноваження). 

 

2. Затвердити наступний перелік суспільно - корисних робіт для 

виконання засудженими покарання у виді громадських робіт:  

2.1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших 

місць поховання загиблих захисників України, утримання у належному стані 

цвинтарів, особливо у сільській місцевості. 

2.2. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів 

соціальної сфери, зон відпочинку і туризму. Ліквідація сміттєзвалищ та 

снігових заметів у населених пунктах. 



2.3. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, 

вирубка чагарників вздовж доріг. 

2.4. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 

річок. 

2.5. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку 

відповідно до діючого законодавства. 

2.6. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, 

історії та культури, заповідників. 

2.7. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, 

інтернатів, дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів 

культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих таборів, будинків-

інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, притулків для 

неповнолітніх та інших об’єктів соціальної сфери. 

2.8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків 

одиноких осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, що проводяться за 

рішеннями місцевих органів влади. 

2.9. Допомога сім’ям, члени яких є учасниками бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), сім’ям 

загиблих під час виконання військових обов’язків в зоні проведення 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та особам з 

інвалідністю. 

2.10. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають 

економічну, соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - 

територіальної одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають 

тимчасовий характер та можуть виконуватися на умовах неповного робочого 

дня. 

  

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

Корюківської міської ради від 23.01.2020 №38 «Про визначення місць 

відбування покарань та видів громадських робіт». 

 

4. Координацію діяльності та контроль за виконанням даного рішення 

покласти на заступників міського голови згідно розподілу функціональних 

повноважень. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                       м. Корюківка                                              № 13 
                                                                  

Про визначення переліку видів 

суспільно-корисних  

оплачуваних робіт  

 

З метою забезпечення вимог Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів», відповідно до абзацу першого ст. 31-1, 

абзацу другого ст. 325-1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, п.п. 2 п. «а» ч. 1 ст. 38, ст. 40, ч. 1 ст. 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Визначити перелік видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на 

території населених пунктів Корюківської міської ради, що можуть виконувати 

порушники, до яких судом застосовано адміністративне стягнення, згідно 

додатку. 
 

2. Встановити, що комунальні підприємства «Благоустрій», «Убідьське» 

Корюківської міської ради визначаються місцями для виконання стягнення у 

вигляді суспільно - корисних оплачуваних робіт на території населених 

пунктів Корюківської міської ради. 
 

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

Корюківської міської ради від 23.01.2020 № 37 «Про визначення переліку 

видів суспільно - корисних оплачуваних робіт». 
 

4. Координацію діяльності та контроль за виконанням даного рішення 

покласти на заступників міського голови згідно розподілу функціональних 

повноважень. 

 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 

від 19.01.2021 року № 13 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

видів суспільно - корисних оплачуваних робіт на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, що можуть виконувати порушники, до яких судом 

застосовано адміністративне стягнення 

  

№ 

п/п 
Види суспільно корисних оплачуваних робіт 

1 Благоустрій та озеленення території населених пунктів Корюківської 

міської ради (кладовищ, зон відпочинку та туризму, придорожніх смуг, 

тощо) 

2 Ліквідація неорганізованих (стихійних) звалищ сміття, навантаження 

негабаритного сміття, гілля. 

3 Очистка від снігу, ожеледиці, льоду тротуарів, зупинок громадського 

транспорту. 

4 Прибирання від хмизу та гілок об'єктів, де проводились роботи із обрізки 

зелених насаджень. 

5 Участь у ліквідації наслідків стихійних явищ, епізоотії, епіфітотії. 

6 Прибирання території дитячих та спортивних майданчиків. 

7 Благоустрій та ремонт малих архітектурних форм. 

8 Ремонт вулично-дорожньої мережі: копання водовідвідних канав, 

влаштування тимчасових водовідвідних лотків, розкопка траншей 

водопровідних мереж, фарбування транспортних та пішохідних огорож. 

9 Відновлення пам’ятників архітектури: реконструкція пам’ятників садово-

паркової культури; очистка гідроспоруд; догляд за рослинами (прополка, 

підсадка рослин, полив); висадка дерев, кущів, квітів; скошування газонів; 

перекопування ґрунту перед відновлювальними посадками. 

10 Інші види загальнодоступних суспільно корисних оплачуваних робіт, які 

мають суспільно корисну спрямованість. 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради                                                  І.ВАЩЕНКО 
 



                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                             № 14 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 17 січня 2013 року  

№ 17 «Про проведення конкурсу з визначення  

виконавця послуг з вивезення побутових відходів» 

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 

року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів» та постановою Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 

2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», ст. 35-1 

Закону України «Про відходи», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 17 січня 2013 року № 

17 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів», а саме пункт 1. рішення викласти в новій редакції: 

«1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів в межах м. Корюківка у 

наступному складі: 

Биков Олександр Миколайович − заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова комісії. 

Плющ Анастасія Вікторівна − секретар міської ради, заступник голови 

комісії. 

Ващенко Іван Олександрович – начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради, секретар комісії. 

Члени конкурсної комісії: 

Кривда Тетяна Федорівна − начальник комунального підприємства 

«Рампа» Корюківської міської ради, член виконкому Корюківської міської 

ради; 



Єрмоленко Яна Сергіївна – начальник Відділу архітектури, містобудування 

та житлово-комунального господарства Корюківської міської ради -  головний 

архітектор; 

Галущенко Сергій Володимирович - начальник комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 

Штиков Андрій Васильович − начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго» (за згодою); 

Аухімік Андрій Володимирович - начальник Корюківського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області (за згодою).» 

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 
 



                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                              № 15 

 

Про проведення конкурсу  

з визначення виконавця з надання послуг  

з вивезення побутових відходів 

 

На виконання рішення шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 

шостого скликання від 10 січня 2013 року «Про затвердження Переліку 

житлово - комунальних послуг у житловому фонді м. Корюківка, право на 

здійснення яких виборюється на конкурсних засадах», враховуючи рішення 

виконавчого комітету міської ради від 17 січня 2013 року № 17 «Про 

проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів» (зі змінами), керуючись ст. 351 Закону України «Про відходи», 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та 

постановою Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року 

«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Конкурсній комісії Корюківської міської ради з проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів в межах               

м. Корюківки відповідно до вимог чинного законодавства та вищезазначених 

рішень міської ради та її виконавчого комітету провести такий конкурс в термін 

до 01 березня 2021 року. 

 

2. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 
 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 16 

 

Про організацію оплачуваних 

громадських робіт  

З метою стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки 

безробітних громадян, інших категорій осіб, для вирішення питань, які 

відповідають потребам територіальної громади та сприяють її економічному і 

соціальному розвитку, відповідно до п.п. 7, 8 Порядку організації громадських 

та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.03.2013 № 175, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», 

ч. 2 ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття»,  

 

виконком  міської ради вирішив: 

 
1. Затвердити Перелік видів громадських робіт, які мають економічну, 

соціальну, екологічну користь і відповідають потребам громади, та перелік 

роботодавців, за участю яких планується організація таких робіт. 

     

2. Роботодавцям, не пізніше ніж за два дні до дня початку робіт, укласти 

договори про організацію громадських робіт і фінансування їх організації з 

Корюківською районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості та 

створити для цього спеціальні тимчасові робочі місця. 

     

3. Забезпечити фінансування організації громадських робіт, до яких 

залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину 

заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків 

передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням 

(скороченням) виробництва, за рахунок коштів міського бюджету та (або) 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття. 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 
 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 19.01.2021 року № 16  

                                                         

 

ПЕРЕЛІК 

видів громадських робіт, що мають економічну, соціальну та  

екологічну користь, відповідають потребам громади та сприяють її соціальному 

розвитку 

 

1. Упорядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць 

поховання загиблих захисників Вітчизни та учасників антитерористичної 

операції, 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 у населених пунктах громади. 

3. Роботи з відновлення, ремонту та догляду пам’яток архітектури, історії 

та культури, заповідників. 

4. Прибирання та утримання в належному стані придорожніх смуг, вирубка 

чагарників вздовж доріг. 

5. Відновлення та благоустрій природних джерел та водоймищ, русел 

річок. 

6. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, визнаних у встановленому порядку відповідно до 

діючого законодавства. 

7. Роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери: шкіл, 

навчально-виховних комплексів, дитячих дошкільних закладів, спортивних 

майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, дитячих оздоровчих 

таборів, стаціонарного відділення територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей та інших об’єктів соціальної сфери. 

8. Роботи, пов’язані з ремонтом приватних житлових будинків одиноких 

осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого 

самоврядування. 

9. Робота в бібліотеках з відновлення бібліотечного фонду, в музеях, 

роботи з документацією в архівах державних установ. 

10. Робота з документацією у військоматах у період підготовки та 

проведення призовної кампанії. 

11. Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та 

робота з документацією. 



12. Участь у переписі населення, соціологічних опитуваннях, статистичних 

обстеженнях, тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях. 

13. Супровід інвалідів по зору в місцях, відвідування яких необхідні для 

повноцінного життя. 

14. Догляд за особами похилого віку та інвалідами, дітьми-сиротами, 

важкохворими учасниками антитерористичної операції у закладах охорони 

здоров’я. 

15. Проведення заходів із інформування, профілактики та запобігання 

порушень громадського порядку, безпеки життєдіяльності населення. 

16. Допомога громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам та 

одиноким особам в підготовці до опалювального сезону. 

17. Догляд, обслуговування, соціально-медичний патронаж осіб похилого 

віку, інвалідів, дітей-сиріт та тимчасово непрацездатних осіб. 

18. Екологічний захист навколишнього середовища, а саме: роботи,  

пов’язані з ремонтом водопостачання, з благоустроєм криниць, укріпленням 

дамб, мостових споруд, прибирання та збір вторинної сировини (макулатура, 

поліетилен, поліетиленові пляшки, відходи пінопласту) на території населених 

пунктів громади. 

19. Надання допомоги учасникам АТО (ООС), сім’ям загиблих учасників 

АТО (ООС) та людям з інвалідністю. 

20. Кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку. 

21. Роботи з виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних 

захворювань. 

22. Інші загальнодоступні види трудової діяльності, які мають економічну, 

соціальну та екологічну користь для певної адміністративно - територіальної 

одиниці та сприяють її соціальному розвитку, мають тимчасовий характер та 

можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                  О.БИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 19.01.2021 року № 16 

 

 

ПЕРЕЛІК  

роботодавців, за участю яких планується організація та проведення  

громадських робіт (за їх згодою) 

 

№ з/п Найменування роботодавця Джерела фінансування 

   1 2 3 

1. 

 

Корюківська житлово -

експлуатаційна контора 

міський бюджет 

 

2. Комунальне підприємство 

«Благоустрій» 

Корюківської міської ради 

міський бюджет 

3. Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоконал» 

Корюківської міської ради 

міський бюджет 

4. Комунальне підприємство 

«Убідьське» 

Корюківської міської ради 

міський бюджет 

5. Районне комунальне 

спеціалізоване 

лісогосподарське підприємство 

«Корюківкаліс» 

міський бюджет 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                           О.БИКОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січень 2021 року                           м. Корюківка                                           № 17 

 

Про внесення змін до 

міської Програми 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до «Програми забезпечення малочисельних та віддалених 

сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки», 

затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року, а саме: 

 Розділ 2. Загальні положення викласти в новій редакції:  

«На території громади функціонують села, які на значну відстань віддалені 

від центральної садиби. Станом на 01.01.2021 року в селах проживає мала 

кількість жителів, а саме:  

- в селі Турівка зареєстровано 77 чоловік, з них дітей до шести років - 3 

та шкільного віку – 11, пенсіонерів 27;  

- в селі Переділ зареєстровано 31 чоловік, з них дітей до шести років - 1 

та шкільного віку  - 6, пенсіонерів – 11;  

- в селі Нова Буда – 3 чоловіки (пенсіонери); 

- в селі Новоселівка зареєстровано 32 чоловіки, з них шкільного віку – 3,  

пенсіонерів – 10. 

 Відстань від центральної садиби (с.Наумівка) до села Турівка - 5 

кілометрів, до села Переділ – 6 кілометрів; від центральної садиби (с.Забарівка) 

до села Нова Буда – 6 кілометрів; від центральної садиби (с.Рибинськ) до села 

Новоселівка – 5 кілометрів.    

 

2. Дане рішення внести на чергову сесію Корюківської міської ради для 

затвердження. 



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 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                             № 18 

 

Про встановлення лімітів  

споживання енергоносіїв  

на 2021 рік 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо очікуваних обсягів використання 

енергоносіїв бюджетними установами Корюківської міської ради та 

враховуючи минулорічні обсяги споживання, відповідно до рішення другої 

сесії восьмого скликання від 15.12.2020 року №7-2/VIII «Про міський бюджет 

на 2021 рік», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити розпорядникам коштів міського бюджету ліміти 

споживання енергоносіїв на 2021 рік у фізичних обсягах  згідно додатку 1. 

 

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити доведення 

лімітів споживання енергоносіїв підпорядкованим бюджетним установам. 

 

3. Розпорядникам коштів усіх рівнів забезпечити: 

- споживання електричної та теплової енергії, природного газу, 

водопостачання та водовідведення, твердого палива у межах встановлених 

лімітів; 

- забезпечити розрахунки за спожиті енергоносії в повному обсязі, не 

допускаючи заборгованості. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                            Р. АХМЕДОВ 

 
 



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Корюківської міської ради
від 19 січня 2021 року № 18
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з питань діяльності виконавчих органів ради

Теплопостачання, Гкал холодна вода стоки

Заступник міського голови                                                                                                         О.БИКОВ

Ліміти споживання енергоносіїв у фізичних одиницях на 2021 рік по Корюківській міській раді
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У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                               № 19 

 

Про встановлення внесків  

за обслуговування вузлів  

комерційного обліку 

 

Розглянувши клопотання АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» від 21.12.2020 № 2676 та додані розрахунки, з 

метою забезпечення комерційного обліку комунальних послуг, що надаються 

зазначеним підприємством, відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

комерційний  облік теплової енергії та водопостачання», ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

05.06.2018 № 129 «Про затвердження Методики визначення розміру внесків за 

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх 

розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) 

приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого 

водопостачання»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради №188 від 11.06.2020 року «Про встановлення внесків за обслуговування 

вузлів комерційного обліку», а саме пункт 1. Рішення викласти в наступній 

редакції: 

«1. Встановити внески за обслуговування АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» вузлів комерційного обліку теплової енергії 

окремо для кожного будинку з власника (співвласників) приміщення за квартал 

у наступних розмірах: 

- пров. Бульварний, 1А – 8 гривень 83 копійки; 

- пров. Бульварний, 2 – 12 гривень 87 копійок; 

- пров. Бульварний, 4 – 21 гривня 20 копійок; 

- вул. Шевченка, 56 – 10 гривень 60 копійок; 

- вул. Шевченка, 44 – 5 гривень 58 копійок; 



- вул. Шевченка, 48 – 5 гривень 58 копійок; 

- вул. Зарічна, 1 – 6 гривень 03 копійок; 

- вул. Франка, 5 – 17 гривень 97 копійок.» 

 

2. Рішення набирає чинності з 01 лютого 2021 року. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                       Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                               № 20 

 
Про відключення будинку 

від мереж централізованого опалення  
 

Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської 

міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від 

мереж центрального опалення і гарячого водопостачання від 14.01.2021 року, 

заяви фізичних осіб, керуючись Порядком відключення окремих житлових 

будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при 

відмові споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого 

рішенням сімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 

15.02.2008 року, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – 

Закон), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл на відключення від мереж централізованого опалення: 

1.1. Квартири 22 будинку № 44 по вул. Шевченка, м. Корюківка. 

1.2. Квартири 26 будинку № 44 по вул. Шевченка, м. Корюківка. 

1.3. Квартири 28 будинку № 44 по вул. Шевченка, м. Корюківка. 

1.4. Квартири 5 будинку № 6 по вул. Слов’янська, м. Корюківка. 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради надати заявникам 

перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для 

розробки проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і 

відокремлення від мереж централізованого опалення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                        Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
   

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                               № 21 

 

Про затвердження поточних  

технологічних  нормативів  

використання питної води 

 

Розглянувши клопотання КП «Убідьське» від 18.01.2021 року № 6, 

відповідно до ст. 40 Водного кодексу України, ст. 29 Закону України «Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення», ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити для комунального підприємства «Убідьське» Корюківської 

міської ради поточні індивідуальні технологічні нормативи використання 

питної води, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                             № 22 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від. 10.12.2020 року № 418 
 

Розглянувши клопотання Корюківського дошкільного навчального закладу 

№ 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради 

від 13.01.2021 № 07, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України 

від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах» (зі змінами),  ст. 35 Закону України «Про 

дошкільну освіту» (зі змінами), ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10.12.2020 року № 418 «Про встановлення вартості одного дітодня 

харчування дітей у закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради», а 

саме у пункті 1 даного рішення абзац 2 викласти в новій редакції та доповнити 

даний пункт абзацом 3: 

«- вартість одного дітодня у Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін» - 29 грн; 

- вартість одного дітодня у Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка»: 

1) діти до 3-х років – 25 грн; 

2) діти від 3-х років – 29 грн.» 

 

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

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

 

 

Міський голова                                                                              Р. АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                             № 23 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 31 серпня 2020 року № 269 «Про організацію 

 підвозу учнів сільської місцевості до 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Корюківської міської  ради та затвердження 

схем маршрутів та розкладів руху шкільних  

автобусів на 2020 - 2021 навчальний рік»  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 року № 31 

«Про затвердження Програми «Шкільний автобус», законів України «Про освіту», 

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

самоврядування в Україні», рішення Корюківської міської ради від 06.10.2020 року 

№ 8-41/VІІ «Про прийняття закладів освіти у міську комунальну власність 

Корюківської міської ради територіальної громади»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни та доповнення до пункту 3 рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 31.08.2020 року № 269 «Про організацію підвозу 

учнів сільської місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської 

міської ради та затвердження схем маршрутів та розкладів руху шкільних автобусів 

на 2020 - 2021 навчальний рік» (зі змінами), видаливши схему маршруту та 

розкладу руху шкільного автобуса КАВЗ – 397652, закріпленого за 

Олександрівською ЗОШ І-ІІІ ст., який здійснював підвіз учнів до Олександрівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. та Забарівської ЗОШ І-ІІ ст., додавши схеми маршрутів та розклади 

руху шкільних автобусів ГАЗ – 53 АСЧ-03, закріпленого за Перелюбською ЗОШ І-

ІІІ ст. та ЧАЗ А074.01, закріпленого за Забарівською ЗОШ І-ІІ ст., який здійснює 



підвіз учнів до Забарівської ЗОШ І-ІІ ст. та Олександрівської ЗОШІ-ІІІ ст.  

(додається). 

 

2. Внести доповнення до п. 6 рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 31.08.2020 року № 269 «Про організацію  підвозу учнів сільської 

місцевості до загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської ради та 

затвердження схем маршрутів та розкладів руху шкільних  автобусів на 2020 - 2021 

навчальний рік» (зі змінами), включивши в список осіб, що  несуть відповідальність 

за збереження життя та охорону здоров’я учнів під час перевезення, директорів 

загальноосвітніх навчальних закладів Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ст. (Летута О.І.) та 

Забарівської ЗОШ І-ІІ ст. (Тищенко А.С.). 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    рішенням виконавчого комітету   

Корюківської міської ради 

від 19 січня 2021 року № 23 

 

Схема маршруту та розклад руху автобуса,  

який підвозитиме учнів до Перелюбської ЗОШ І-Ш ст. 

 

Автобус ГАЗ – 53 АСЧ - 03 

І маршрут 

Перелюбська ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Б.Слобода 
№ рейсу І Відстань Населені 

пункти 

Відстань  № рейсу 2 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  7.45 0 Перелюбська 

ЗОШ І-Ш ст.  
8 15.52   

7.52 3 7.55 4 с.Б.Слобода 
(Школа) 

4 15.42 3 15.45 

8.02 3 8.05 8 Перелюбська 

ЗОШ І-Ш ст.  
0   15.35 

 

 

ІІ маршрут  

Перелюбська ЗОШ І-Ш ст. – с. Шишківка  
№ рейсу І Відстань Населені 

пункти 

Відстань  № рейсу 2 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  8.05 0 Перелюбська 

ЗОШ І-Ш ст.  
21 16.50   

8.20 5 8.30 9 с.Шишківка 
(зупинка 

приміського 

транспорту) 

12 16.25 5 16.30 

8.40 2 8.42 13 с.Рудня 
(магазин) 

8 16.12 3 16.15 

8.45 3 8.48 17 с.Прибинь 
(зупинка 

приміського 

транспорту) 

4 16.02 3 16.05 

8.55   21 Перелюбська 

ЗОШ І-Ш ст.  
0 15.52 3 15.55 

 

По І маршруту буде підвозитись 13 учнів с. Б.Слобода. 

По ІІ маршруту буде підвозитись 31 учень: 

- до Прибинської ЗОШ І-ІІ ст. - 5 учнів с. Шишківка. 

- до Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ст. – 26 учнів (19 учнів – с. Шишківка, 3 учні 

– с. Рудня, 4 учні – с. Прибинь); 



Автобус проходитиме в день 58 км.  

Місце стоянки автобуса гараж Перелюбської ЗОШ І-Ш ст. 

 

 

Начальник Відділу освіти, культури,  

молоді та спорту Корюківської міської ради                           І.НАУМЧИК 
 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                    рішенням виконавчого комітету   

Корюківської міської ради 

від 19 січня 2021 року № 23  

 

Схема маршруту та розклад руху автобуса,  

який підвозитиме учнів  

до Забарівської ЗОШІ-ІІ ст. та Олександрівської ЗОШ І-Ш ст. 

 

Автобус ЧАЗ – А074.01 

І маршрут 

Забарівська ЗОШ І-ІІ ст. – с. Воловики 
№ рейсу І Відстань Населені 

пункти 

Відстань  № рейсу 2 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

(год.хв.) 

Прибуття 

(год.хв.) 

Стоянка 

(хв.) 

Відправ-

лення            

( год.хв.) 

  7.30 0 Забарівська 

ЗОШ І-ІІ ст.  
8 15.22   

7.45 5 7.50 4 с.Воловики 
(вул. Шкільна, 

22) 

4 15.10 2 15.12 

8.02 3 8.05 6 с.Воловики 
(вул. Вокзальна, 

18) 

2 15.00 2 15.02 

8.10   8 Забарівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 
0   15.05 

 

 

ІІ маршрут 

Забарівська ЗОШ І-ІІ ст. – Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ рейсу І Відстан

ь 

Населені пункти Відстан

ь  

№ рейсу 2 

Прибутт

я (год.хв.) 

Стоянк

а (хв.) 

Відправ

-лення            

(год.хв.) 

Прибутт

я (год.хв.) 

Стоянк

а (хв.) 

Відправ

-лення            

( 

год.хв.) 

8.10 5 8.15 0 Забарівська 

ЗОШ І-ІІ ст.  
30.0 16.50   

    с.Воловики 
(вул. Шкільна, 22) 

26 16.32 3 16.35 

    с.Воловики 
(вул. Вокзальна, 

18) 

24 16.25 2 16.29 

8.33 2 8.35 6.5 с.Піски 
(ЗГТ) 

15.5 15.58 2 16.00 

8.40 2 8.42 8.5 с.Верхолісся 
(магазин) 

13.5 15.50 2 15.52 

8.48 2 8.50 11.0 Олександрівськ

а ЗОШ І-ІІІ ст. 
11 15.40 5 15.45 

9.10   22.0 Забарівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 
0   15.22 

 



По І маршруту буде підвозитись 13 учнів до Забарівської ЗОШ І-ІІ ст.. 

По ІІ маршруту буде підвозитись 17 учнів до Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

(1 учень - с. Воловики, 4 учні – с. Забарівка, 2 учні – с. Піски, 10 учнів – с. 

Верхолісся). 

Автобус проходитиме в день 68 км. 

Місце стоянки автобуса Забарівська ЗОШ І-ІІ ст.  

 

 

Начальник Відділу освіти, культури,  

молоді та спорту Корюківської міської ради                  І.НАУМЧИК 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                              № 24 

 

Про затвердження календарних  

планів заходів на 2021 рік 

 

Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 13.01.2020 № 01-06/26, Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради від 16.01.2021 № 10- 04/40, керуючись 

Положенням про Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 15.11.2018 та Положенням про Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради, затвердженим рішенням першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 30.12.2016, ст.ст. 32, 34, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити Календарний план заходів Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради на 2021 рік, що додається. 

 

2. Затвердити Календарний план заходів Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради на 2021 рік, що додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 
 

Міський голова Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                               № 25 

 

Про знесення зелених насаджень  

 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах», ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням 

земельних площ на території Корюківської міської ради від 15.01.2021 року 

№№ 1-3, що додаються. 

 

2. Надати комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради дозвіл на знесення аварійних дерев, зазначених у актах обстежень.  

 

3. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

оприбуткувати дрова, отримані в результаті знесення зелених насаджень. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 
 

 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                     м. Корюківка                                            № 26 

 

Про внесення змін до рішень  

виконавчого комітету 

 

Враховуючи кадрові зміни в структурі виконавчого апарату Корюківської 

міської ради, на підставі ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 22 грудня 2020 року №444 «Про утворення комісії», а саме: 

1.1. По тексту рішення посаду Хоменко Олени Володимирівни викласти в 

наступній редакції: «головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради». 

1.2. По тексту рішення посаду Долбіної Людмили Михайлівни викласти в 

наступній редакції: «головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради». 

1.3. По тексту рішення посаду Чалик Оксани Василівни викласти в наступній 

редакції: «провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради». 

 

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 21.11.2018 року № 440 «Про утворення аукціонної комісії» виклавши склад 

комісії в наступній редакції: 

«Голова комісії: САВЧЕНКО Олександр Миколайович – перший заступник 

міського голови.  

Заступник голови комісії: ВАЩЕНКО Іван Олександрович – начальник 

юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого апарату міської ради.  

Секретар комісії: ДОЛБІНА Людмила Михайлівна – головний спеціаліст 



 

відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради.  

Члени комісії  

СКИБА Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради,  

ГОЛОВАЧОВА Світлана Миколаївна – головний спеціаліст фінансового 

відділу Корюківської міської ради,  

БАБИЧ Вікторія Сергіївна – головний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради,  

ЧАЛИК Оксана Василівна – провідний спеціаліст категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради.»     

2.1. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 21.07.2020 № 224 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 21.11.2018 №440 «Про 

створення аукціонної комісій». 

 

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 05.09.2017 № 330 «Про створення комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради», виклавши додаток 2 до даного 

рішення в новій редакції (додається). 

 

4. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 13.05.2020 № 153 «Про утворення комісії з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади», виклавши додаток 1 до даного рішення в новій 

редакції (додається). 

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

  



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету   

Корюківської міської ради  

від 05.09.2017 № 330 

 

 

Склад комісії з питань захисту прав дитини при  виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради  

 

Ахмедов Ратан Ратанович – міський голова, голова комісії; 

Плющ Анастасія Вікторівна  секретар міської ради, заступник голови 

комісії; 

Бабич Вікторія Сергіївна  головний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу, секретар комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Наумчик Ірина 

Володимирівна 

 начальник Відділу освіти, культури молоді 

та спорту Корюківської міської ради,  

Одерій Олена Арсентіївна   начальник служби у справах дітей 

Корюківської районної державної 

адміністрації, 

Васильченко Світлана 

Миколаївна 

 заступник директора - начальник відділу 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради 

 

Товстоног Любов Петрівна   медичний директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико - санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини»» 

Корюківської міської ради 

 



 

Порва Ярослава Вікторівна   інспектор ювенальної поліції 

Корюківського відділення поліції 

Менського відділу поліції ГУНП в 

Чернігівській області 

 

                                                                     Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету від «13» 

травня 2020 року № 153 

 
 

Склад 

постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади  

 
Голова комісії: 

Савченко Олександр 
Миколайович  

перший заступник міського голови 

Заступник голови комісії: 

Долбіна Людмила Михайлівна головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального 

майна 

Секретар комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна головний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу 

Члени комісії: 

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

Чалик Оксана Василівна провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату міської ради 

Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради  

Менська Тетяна Миколаївна спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату 

Староста старостинського округу (у разі виявлення майна на території  



 

населеного пункту відповідного 
старостинського округу)  
 

Кривда Тетяна Федорівна директор КП «РАМПА» 

Корюківської міської ради, член 

виконавчого комітету міської ради 

(за згодою) 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня  2021 року                          м. Корюківка                                              № 27 

 

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  

 

Розглянувши заяву ФОП Станіславського М.І. від 13.01.2021 року, лист 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини» Корюківської міської ради від 14.01.2021 року №03-05, 

лист КП «Благоустрій» від 11.01.2021 року №4, враховуючи рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року №52-

2/VIІІ «Про передачу майна міської комунальної власності», керуючись ст. 29 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до договорів оренди у відповідності до додатку 1 до 

рішення, замінивши сторону орендодавця на Корюківську міську раду. 

 

2. Внести зміни до договору оренди №1 від 18 червня 2018 року, 

укладеного з Управлінням соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації, визначивши з 01 січня 2021 року загальну, 

орендовану в нежитловій будівлі по вул. Вокзальна, буд. 9, м. Корюківка, 

площу в обсязі 404,40 кв.м.   

  

3. Внести зміни до договору оренди № 18/19 від 05 грудня 2019 року, 

укладеного з комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради, визначивши загальну, орендовану в нежитловій 

будівлі по вул. Гагаріна, буд. 29, с. Забарівка, площу в обсязі 62,65 кв.м.   

 

4. Достроково припинити дію договору оренди № 8/19 від 25.09.2019 

року, укладеного з фізичною особою - підприємцем Станіславським Максимом 

Ігоровичем, на оренду приміщення площею 19,43 кв.м. на другому поверсі 



нежитлової будівлі, розміщеної за адресою: вул. Вокзальна, буд. 24, м. 

Корюківка. 

 

5. Надати згоду комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради на дострокове, з 15 січня 2021 року, припинення дії договору 

оренди №15/19 від 21 жовтня 2019 року, укладено з фізичною особою – 

підприємцем Усенко Інною Василівною, про оренду приміщення загальною 

площею 25,4 кв.м. в адміністративній будівлі, розміщеній за адресою: 

м.Корюківка, вул. Шевченка, буд. 87.  

 

6. Виконавчому апарату міської ради, КП «Благоустрій» Корюківської 

міської ради, забезпечити виконання даного рішення. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

     

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 
 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 27 

 

 

Перелік договорів оренди приміщень,  

що прийняті в міську комунальну власність і в які вноситься зміна щодо сторони Орендодавця. 
 

№ 

п/п 

Назва (підприємства, 

організації, установи) 

Орендаря 

Адреса об’єкту 

оренди 

Предмет  

оренди 

Дані договору оренди 

Номер та  

дата 

Цільове призначення Орендна 

плата  

Термін дії 

договору оренди 

1 Управління соціального 

захисту населення 

Корюківська районна 

державна адміністрація,  

Код ЄДРПОУ 03196067 

м.Корюківка,                

вул. Вокзальна, 9 

приміщення 

площею 

500,0 кв.м. 

№1  

від 

18.06.2018 

Виконання повноважень 

управління  

1,00 гривня 

в рік 

18.06.2018- 

31.12.2021 

2 Комунальне некомерційне 

підприємство «Обласний 

центр екстреної медичної 

допомоги та медицини 

катастроф» Чернігівської 

обласної ради, 

Код ЄДРПОУ 38510035 

м.Корюківка,                

вул. Вокзальна, 9 

приміщення 

площею 

106,8 кв.м. 

№22/2019 

від 26.03.2019 

Надання послуг  

громадянам  

1,00 гривня 

в рік 

26.03.2019- 

26.02.2022 

3 Публічне акціонерне 

товариство «Укртелеком», 

Код ЄДРПОУ 01189425  

Корюківський 

район, с.Перелюб,                

вул. Центральна, 

19 

приміщення 

площею 

38,0 кв.м. 

№99  

від  01.10.2019 

Розміщення АТС для 

надання телекомунікаційних 

послуг 

466,86 грн 01.03.2019-

31.01.2022 

 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна виконавчого апарату міської ради                 Т.СКИБА 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                               № 28 

 

Про формування переліку об’єктів  

малої приватизації на 2021 рік 

 

З метою належного та ефективного використання майна міської 

комунальної власності, наповнення дохідної частини міського бюджету, 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального 

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

Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Сформувати Перелік об’єктів малої приватизації міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2021рік, згідно додатку.     

 

2. Вносити підготовлені об’єкти до приватизації, на розгляд сесії 

Корюківської міської ради.   

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                  Р.АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 19.01.2021 року №28   

«Про формування переліку об’єктів  

малої приватизації на 2021 рік» 

 

П Е Р Е Л І К  

об’єктів малої приватизації міської комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 рік 

 
Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн 

Нежитлова 

будівля, склад 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. 

Бульварна, буд. 25 Б 

0,05 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Наумівка, 

вул. Лучка, буд. 1 А 

0,2055 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Наумівка, 

вул.Шевченка, буд. 

66 Г 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

284686,29 

Громадський 

будинок з 

господарським

и 

(допоміжними) 

будівлями та 

спорудами  

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Сахутівка, 

вул.Шевченка,  

буд.60 В 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

Нежитлова 

будівля, 

адмінбудівля 

Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Тютюнниця, 

вул. Хмельницького 

Б, 45а 

0,1051 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

91708,21 

Будівля школи Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Домашлин, 

вул. Центральна, 6 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

190163,73 

Котельня Чернігівська область, 

Корюківський район, 

с. Домашлин,  

вул. Центральна, 6 

 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

0,00 

 

Начальник відділу земельних ресурсів  

та комунального майна  

виконавчого апарату міської ради               Т.СКИБА 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                            м. Корюківка                                             № 29 

 

Про затвердження будівельних паспортів  

забудови земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення гр. Писаренко О.А. про видачу будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо 

намірів забудови земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства 

України від 05.07.2011 р. № 103 «Про затвердження Порядку видачі 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону 

України «Про основи містобудування», Законом України «Про архітектурну 

діяльність», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення містобудівної діяльності», ст.ст. 52, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

«Реконструкція житлового будинку та нове будівництво господарських 

будівель» за адресою: вул. Перемоги, буд. 73 м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області. Власник земельної ділянки - Писаренко Олексій 

Анатолійович, документ, що підтверджує право власності - Договір купівлі-

продажу земельної ділянки № 1243 від 29.08.2018; кадастровий номер 

7422410100:01:001:1098 (площа ділянки - 0,1 га). 

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1.   Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

 

2.2.   Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 



Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

 

2.3.  При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва  житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

 

2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ 

 

 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року       м. Корюківка                                             № 30 

 

Про затвердження  

Порядку надання допомоги на поховання 

 

Відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», керуючись пп. 4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 24.01.2008 року № 30 «Про затвердження Порядку 

надання допомоги на поховання» 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 



Затверджено 

рішенням виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 19 січня 2021 року № 30 

 

Порядок 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, 

яка зобов’язалася поховати померлого 

 

1. Загальні положення  

1.1. Цей Порядок визначає механізм надання допомоги на поховання 

померлого (померлої):  

1.2. Відповідно до пп. 4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» до владних (самоврядних) повноважень 

виконавчого органу міської ради належить надання за рахунок коштів місцевих 

бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, 

ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; 

подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених 

законодавством  

1.3. Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, 

надається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 

за останнім місцем проживання померлого за рахунок міського бюджету. 

 

2. Надання допомоги 

2.1. Прийом документів для надання допомоги здійснюється посадовими 

особами Корюківської міської ради відповідно до їх функціональних 

обов’язків. 

2.2. Допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які 

звернулися протягом шести місяців після смерті: 

1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого 

навчального закладу I-IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, 

учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не 

утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні 

зазначених осіб;  

2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що 

не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми»;  

3) особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України 

«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;  



4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, 

не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;  

5) особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної 

допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»;  

6) особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної 

допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», але за життя таким правом 

не скористалася; 

7) особи, якій присвоєно звання «Почесний громадянин міста Корюківка». 

 

3. Необхідні документи 

3.1. Для отримання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого, необхідно надати такі документи: 

1) заяву; 

2) паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця 

волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого 

(ксерокопія); 

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника 

(ідентифікаційний код) (ксерокопія); 

4) свідоцтво про смерть (ксерокопія); 

5) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання; 

6) довідка про перебування покійного (покійної) на обліку в центрі 

зайнятості; 

7) довідка про перебування покійного (покійної) на обліку за місцем 

реєстрації в пенсійному фонді; 

8) реєстраційний номер облікової картки платника податків померлої 

особи (ідентифікаційний код) (ксерокопія); 

9) інформація щодо реєстрації померлої особи як підприємця (надається 

посадовими особами міської ради відповідно до їх функціональних обов’язків); 

10) довідка з фінансової установи про відкритий рахунок для зарахування 

коштів суми допомоги. 

3.2. Для отримання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого, які відносяться до пп. 1 п. 2.2 р. 2, необхідно надати довідку з 

вищого або професійно-технічного навчального закладу про навчання 

померлого (померлої) за денною формою навчання в даному закладі або 

довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним 

ординатором. 

3.3. Для отримання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого, які відносяться до пп. 2 п. 2.2 р. 2, необхідно надавати довідку про 

отримання на дитину допомоги відповідно до Закону України «Про державну 



допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю». 

3.4. Для отримання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого, які відносяться до пп. 5 п. 2.2 р. 2 необхідно надати довідку, що 

особа не мала право на отримання пенсії, або державної соціальної допомоги, 

або пенсія не ачалася, відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю». 

 

4. Виплата допомоги 

4.1. Фінансування видатків на виплату допомоги на поховання деяких 

категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого, здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах обсягів, затверджених у кошторисах видатків Корюківської 

міської ради на зазначені цілі. 

4.2. Протягом бюджетного року обсяги видатків на відшкодування витрат 

на поховання можуть переглядатися та корегуватися, виходячи з кількості 

померлих. 

4.3. Виплата допомоги на поховання здійснюється шляхом зарахування 

коштів на особовий рахунок заявника в банківській установі (відповідно до 

наданої інформації заяваником). 

4.4. Сума допомоги на поховання, яка належала уповноваженій особі 

згідно з цим Порядком і залишилася неотриманою у зв’язку з її смертю, 

виплачується у порядку, визначеному законодавством України. 

4.5. Суми допомоги на поховання, виплачені внаслідок зловживань з боку 

громадян (у результаті подання неправдивих відомостей, приховування 

обставин, які впливають на отримання допомоги), стягуються у порядку, 

визначеному законодавством України. 

 

5. Розмір допомоги 

Допомога надається протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, 

встановленому рішенням виконкому міської ради на день смерті (за умови 

надання всіх необхідних документів). 

 

6. Відмова у наданні допомоги 

Допомога на поховання не надається, якщо: 

6.1. Уповноваженою особою подано неповний пакет документів. 

6.2. Померла особа перебувала на повному державному утриманні у 

відповідній установі/закладі (крім випадків, коли поховання здійснюється 

виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати 

померлого). 

6.3. Звернення надійшло після шести місяців з дня смерті. 

6.4. На день смерті померла особа перебувала на обліку в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 



7. Заключні положення 

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка 

перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі/закладі 

(крім випадків, коли поховання здійснюється виконавцем волевиявлення 

померлого або особою, яка зобов’язалася поховати померлого). 

 

 

Міський голова                Р.АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року     м. Корюківка                                               № 31 

 

Про надання допомоги на поховання 

 

Відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 19.01.2021 № 30 

«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись пп. 4 

п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 

Хом’як Ользі Степанівні (ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ), що 

здійснювала поховання Надточія Андрія Васильовича, безробітного, який помер 

02.01.2021 року. 

Підстава:  

- заява вх. № 16/04-05 від 13.01.2021 року; 

- довідка Корюківської районної філії  ЧОЦЗ від 12.01.2021 року № 8; 

- довідка відділу обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) 

Управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України в ЧО 

від 13.01.2021 року № 26; 

- копія свідоцтва про смерть; 

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання від 06.01.2021 року № 00029146166; 

- інформація щодо реєстрації померлої особи як підприємця. 

Кошти перерахувати на рахунок: 

№ ХХХХ у АТ КБ «Приватбанк». 
 

2. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 

Ларченко Ользі Іванівні (ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ), що 



 

здійснювала поховання Корнієвського Віталія Івановича, безробітного, який 

помер 05.01.2021 року. 

Підстава:  

- заява вх. № 13/04-05 від 12.01.2021 року. 
- довідка Корюківської районної філії  ЧОЦЗ від 11.01.2021 року № 6; 

- довідка відділу обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) 

Управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України в ЧО 

від 12.01.2021 року № 15; 

- копія свідоцтва про смерть; 

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання від 05.01.2021 року № 00029127904; 

- інформація щодо реєстрації померлої особи як підприємця. 
Кошти перерахувати на рахунок: 

№ ХХХХ у АТ КБ «Приватбанк». 

 

3. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 

Костеші Олексію Володимировичу (ХХХХ с. Верхолісся Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ), що 

здійснювала поховання Костеши Андрія Володимировича, безробітного, який 

помер 03.01.2021 року. 

Підстава:  

- заява вх. № 23/04-05 від 16.01.2021. 
- довідка Корюківської районної філії  ЧОЦЗ від 16.01.2021 року № 16; 

- довідка відділу обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) 

Управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України в ЧО 

від 16.01.2021 року № 44; 

- копія свідоцтва про смерть; 

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання від 15.01.2021 року № 00029223223; 

- інформація щодо реєстрації померлої особи як підприємця. 
Кошти перерахувати на рахунок: 

№ ХХХХ у АТ КБ «Приватбанк». 

 

4. Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 

Лупас Катерині Юріївні (ХХХХ м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ), що 

здійснювала поховання Лупас Оксани Михайлівни, безробітної, яка померла 

17.01.2021 року. 

Підстава:  

- заява вх. № 26/04-05 від 19.01.2021. 
- довідка Корюківської районної філії  ЧОЦЗ від 19.01.2021 року № 20; 

- довідка відділу обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) 

Управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду України в ЧО 

від 19.01.2021 року № 56; 

- копія свідоцтва про смерть; 



 

- Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання від 15.01.2021 року № 00029252991; 

- інформація щодо реєстрації померлої особи як підприємця. 
Кошти перерахувати на рахунок: 

№ ХХХХ у АТ КБ «Приватбанк». 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                            м. Корюківка                                             № 32 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 23.06.2020 № 210 «Про впорядкування адресного 

 господарства в селі Кугуки» 
 

Враховуючи зону сформованої забудови на території села Кугуки 

Корюківського району, заяву Гузя Ю.А., керуючись Тимчасовим порядком 

реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції 

господарської діяльності», Порядком присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної 

громади, затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 25.05.2017, керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради «Про впорядкування адресного господарства в селі Кугуки» №210 від 

23.06.2020 року, а саме пункт 29 рішення викласти в наступній редакції: 

«29. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна (№6 на 

Схемі), який розташований на вулиці Дачна в селі Кугуки Корюківського 

району – село Кугуки, вулиця Дачна, 63-Б, забудовником якого відповідно до 

рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради народних депутатів 

від 27.09.1989 року №131 є Гузь Юрій Анатолійович.» 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                           Р. АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                            м. Корюківка                                           № 33 

 

Про присвоєння  

поштової адреси 

 

Розглянувши звернення гр. Гапченка І.І. та додані до нього документи, у 

зв’язку з відсутністю нумерації об’єкта нерухомого майна, керуючись 

Тимчасовим порядком реалізації експериментального проєкту з присвоєння 

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

Постановю КМУ від 27.03.2019 року № 367, Порядком присвоєння та зміни 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, ст.ст. 30, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти житловому будинку з господарськими будівлями поштову 

адресу:  

Україна, Чернігівська область, Корюківський район село Сядрине вулиця 

Молодіжна будинок 9. 

Підстава: заява вх. № 15/04-05 від 12.01.2021.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                              Р. АХМЕДОВ 
 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                           м. Корюківка                                            № 34 

 

Про надання матеріальної допомоги  

 

Розглянувши заяву Поташного В.Б. та додані документи, керуючись 

рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження Положення про порядок та 

умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі 

змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Відмовити Поташному Віктору Борисовичу у наданні матеріальної 

допомоги на ліквідацію стихійного лиха (пожежі) у зв’язку з перевищенням 

суми доходу ½ розміру мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлено 

на 01 січня року звернення (довідка додається). 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 35 

 

Про порушення клопотання щодо  

надання довгострокового пільгового кредиту 

жителю м. Корюківка, Корюківського району 

Бондаренку М.П. 

 

Розглянувши заяву Бондаренка М.П. про порушення клопотання 

Корюківською міською радою перед Чернігівським обласним Фондом 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, на  підставі  

розпорядження  голови  Чернігівської   облдержадміністрації від 29.08.2016 

року № 483 «Про затвердження Правил надання пільгових довгострокових 

кредитів за Програмою «Власний дім», керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Звернутись із клопотанням до Чернігівського обласного Фонду 

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання 

довгострокового пільгового кредиту в сумі 200 (двісті) тис. грн. Бондаренку 

Миколі Петровичу, що мешкає за адресою: ХХХХ, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, на будівництво житлового будинку 

(текст клопотання додається). 

Підстава: заява вх. № 4/04-05 від 05.01.2020. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

      

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 



Чернігівський обласний Фонд 

підтримки індивідуального житлового  

будівництва на селі 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 
 

Корюківська міська рада згідно рішення виконавчого комітету міської 

ради від 19 січня 2021 року № 35 просить надати довгостроковий пільговий 

кредит Бондаренку Миколі Петровичу, що мешкає за адресою: ХХХХ, м. 

Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, в сумі 200 (двісті) тис. 

грн. на будівництво житлового будинку,. 

         

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

__.01.2021 року 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року                            м. Корюківка                                              № 36 

 

Про квартирний облік 

 

Розглянувши заяву Ананченка І.А., керуючись ст. 39 Житлового кодексу 

Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

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

виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних депутатів і президії 

обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985 року «Про порядок 

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

жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 13 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

- Ананченка Ігора Анатолійовича, ХХХХ р.н., інваліда війни 3 групи, черга 

позачергова, склад сім’ї – 6 осіб: 

1) дружина – Толкачова Оксана Олексіївна, ХХХХ р.н.; 

2) син – Толкачов Родіон Юрійович, ХХХХ р.н.; 

3) син – Ананченко Олександр Ігорович, ХХХХ р.н.; 

4) син – Толкачов Олексій Юрійович, ХХХХ р.н.; 

5) син – Ананченко Ростислав Ігорович, ХХХХ р.н. 

Підстава: заява вх. № 11/04-05 від 11.01.2021.  

 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року      м. Корюківка  № 37 

 

Про порушення клопотання  

про присвоєння почесного  

звання України «Мати-героїня» 

Розглянувши заяву Кугук Г.О. від 13.01.2021 року та додані до неї 

документи, керуючись Законом України «Про державні нагороди України», 

Указом Президента України від 29.06.2001 року № 476/2001 «Про почесні звання 

України», ст. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» Кугук 

Ганні Олексіївні, жительці села Сахутівка Корюківського району Чернігівської 

області, яка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятьох дітей. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 

Міський голова           Р. АХМЕДОВ 

 



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 січня 2021 року м. Корюківка № 38 

 

Про звернення Корюківської міської ради  

до Кабінету Міністрів України,  

Національної комісії, що здійснює державне  

регулювання у сферах енергетики та комунальних  

послуг, щодо усунення проблемних питань,  

зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання  

та розподілу природного газу 

 

Розглянувши звернення депутатів Корюківської міської ради та 

громадськості, керуючись ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Схвалити текст звернення Корюківської міської ради до Кабінету 

Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, щодо усунення проблемних питань, 

зумовлених змінами в оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу, 

що додається. 

 

2. Дане рішення надіслати Кабінету Міністрів України, Національній 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. 

  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Плющ А.В. 

 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 

 

 

 



Звернення до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо 

усунення проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з 

постачання та розподілу природного газу  

 

Від імені Корюківської міської територіальної громади та місцевих 

підприємств висловлюємо свою стурбованість змінами в оплаті послуг з 

постачання та розподілу природного газу, які викликали суттєві негативні 

наслідки в соціальній, бюджетній сферах та в секторі реальної економіки. 

В умовах тривалого карантину, падіння економіки, зростання безробіття та 

рівня бідності громадян, особливо в сільській місцевості, тиск на громадян 

продовжується шляхом постійного підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги. Хоча на початку карантину уряд запевняв, що тарифи на комунальні 

послуги не будуть підвищуватися під час дії в Україні карантину. Проте, згідно з 

отриманими січневими «платіжками», тарифи на електроенергію, газ та послуги з 

розподілу природного газу значно зросли. 

Складна боротьба з пандемією коронавірусу COVID – 19 є додатковим 

фінансовим тягарем для громадян. У такий період влада має підтримати бізнес і 

людей та встановити мораторій на підвищення будь-яких тарифів. Питання зміни 

тарифів для громадян можливо розглядати лише після виходу нашої держави з 

кризи, відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної 

ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів і рівня життя громадян. 

Враховуючи зазначене, висловлюємо занепокоєння щодо зростання у 2021 

році цін на природний газ, електроенергію, підвищення тарифів за розподіл 

(доставку) природного газу для газорозподільних компаній та наголошуємо на 

необхідності вжиття невідкладних заходів від Кабінету Міністрів України та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг щодо стабілізації ситуації на енергетичному ринку, і як 

наслідок в суспільстві. 

Наголошуємо, що ситуація потребує якнайшвидшого вирішення та 

сподіваємося на Вашу об’єктивну та виважену реакцію. 

 
 

Звернення схвалене рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської радою  
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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

19 січня 2021 року                              м. Корюківка                                               № 39 

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

18.01.2021 № 7, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затверджене рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

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

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) кожному: 

- Пономарчук Ганні Никонорівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Гладченко Валентині Макарівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Кисельовій Уляні Кузьмівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Левченку Петру Дмитровичу – жителю м. Корюківка (ХХХХ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 18.01.2021 

року № 7. 

 

2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) профінансувати 

кошти в сумі 2000 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.) для виплати матеріальної 

допомоги та в сумі 200 грн. (двісті гривень 00 коп.) для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити перерахування 

відповідних коштів. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 


