
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                            № 1-4/VIІІ 

 

 

Про орієнтовний план роботи  

міської ради на 2021 рік                                                      

 

 

 Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2021 рік, що  

додається. 

 

2. Доручити постійним комісіям, депутатам, міському голові, виконкому 

міської ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 



  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 25 лютого 2021 року № 1-4/VIІІ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

роботи міської ради  

на 2021 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

І. Перелік питань для розгляду на сесіях міської ради: 

 

І квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за 2020 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 

рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про внесення змін до міських Програм. 

Готують:  фінансовий відділ міської ради; юридичний відділ міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку. 

 

 Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2021 році. 

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку. 

 

 Про норматив та порядок відрахування частини прибутку підприємств  

міської комунальної власності. 

Готують:  юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради. 

 Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

ІІ квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за І квартал 2021 року. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 



  

 Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 

рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про затвердження Порядку відчуження та списання майна міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища. 

 

 Про затвердження Порядку тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів Корюківської 

міської ради. 

Готують: відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства міської ради; постійна комісія міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

 Про затвердження Порядку передачі майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади в оренду. 

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.  

 

ІІІ квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 

рік». 



  

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про виконання Плану (Програми) соціально - економічного  та 

культурного  розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік 

(1-ше півріччя). 

Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.  

 

 Про внесення змін до міських Програм. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; юридичний відділ міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

ІV квартал 

 

 Про внесення змін до рішення другої сесії міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 

рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2021 року. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про міський бюджет на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про План (Програму) соціально – економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік.   

Готують: відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку, постійна комісія міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, постійна 



  

комісія з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 Про програму «Членські внески на 2022 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про програму «Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 

2022 рік». 

Готують: загальний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 Про програму придбання в міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2022 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про План діяльності Корюківської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2022 рік. 

 Готують: юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про орієнтовний план роботи міської ради на 2022 рік. 

Готують: загальний відділ міської ради; постійну комісію з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

Протягом року, 

у разі необхідності або зміни чинного законодавства 

 

 Про внесення змін і доповнень до рішень міської ради про місцеві 

податки.  

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

 Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2021 рік. 



  

Готують: юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку, 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, постійна комісія з гуманітарних питань, законності, 

правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської 

етики та  регламенту. 

 

II. Навчання, підвищення кваліфікації 

 

1. Підвищення кваліфікації депутатів міської ради, як правило, 

забезпечується виконавчими органами міської ради шляхом надання 

роз’яснень, методично-довідкових матеріалів депутатам відповідної постійної 

комісії за тематикою та в терміни згідно з пропозиціями постійної комісії. 

 

2. Депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради 

мають право на підвищення кваліфікації шляхом вивчення передового досвіду 

органів місцевого самоврядування (в тому числі міжнародного) у порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

 

 

Секретар міської ради                                                               А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                   № 2-4/VIІІ 

 

Про звіт про виконання  

бюджетів за 2020 рік»                                     

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 16 лютого 2021 року № 59 «Про виконання бюджетів за 2020 рік», 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально – економічного та культурного розвитку, керуючись пунктом 4 статті 

80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні” 

 

міська рада ви рішила: 

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік згідно 

додатку 1:   

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

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

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

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

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

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

- по кредитуванню в сумі 86,0 тис. гривень, в тому числі по загальному 

фонду в сумі 45,0тис. гривень та спеціального фонду в сумі 41,0 тис. гривень. 

 

2. Затвердити звіт про виконання Білошицько-Слобідського сільського 

бюджету за 2020 рік згідно додатку 2: 

- по доходах у сумі 1 007 711,58 гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду сільського бюджету у сумі 1 005 791,79 гривень та 

спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 919,88 гривень; 



- по видатках у сумі 999 009,01гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 981 440,01 гривень та спеціального 

фонду міського бюджету у сумі 17 569,60 гривень. 

 

3. Затвердити звіт про виконання Охрамієвицького сільського бюджету за 

2020 рік згідно додатку 3: 

- по доходах у сумі 1 449 715,75 гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду сільського бюджету у сумі 1 434 972,12 гривень та 

спеціального фонду сільського бюджету у сумі 14 743,63 гривень; 

- по видатках у сумі 1 503 622,91гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 1 238 772,68 гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 264 850,23 гривень. 

 

4. Затвердити звіт про виконання Перелюбського сільського бюджету за 

2020 рік згідно додатку 4: 

- по доходах у сумі 1 456 767,57 гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду сільського бюджету у сумі 1 441 696,19 гривень та 

спеціального фонду сільського бюджету у сумі 15 071,38 гривень; 

- по видатках у сумі 1 210 290,61 гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 1 195 791,85 гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 14 498,76 гривень. 

 

5. Затвердити звіт про виконання Прибинського сільського бюджету за 

2020 рік згідно додатку 5:  

- по доходах у сумі 1 042 532,50 гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду сільського бюджету у сумі 1 028 489,27 гривень та 

спеціального фонду сільського бюджету у сумі 14 043,23 гривень; 

- по видатках у сумі 1 44 818,58 гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 1 022 587,93 гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 22 230,65 гривень. 

 

6. Затвердити звіт про виконання Рибинського сільського бюджету за 

2020 рік згідно додатку 6:  

- по доходах у сумі  888 878,77гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду сільського бюджету у сумі 859 071,87 гривень та 

спеціального фонду сільського бюджету у сумі 29 806,90 гривень; 

- по видатках у сумі 908 206,21 гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 849 952,65 гривень та спеціального 

фонду міського бюджету у сумі 58 253,56 гривень. 

 

7. Затвердити звіт про виконання Шишківського сільського бюджету за 

2020 рік згідно додатку 7:  

- по доходах у сумі 704 933,10гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду сільського бюджету у сумі 704 918,74 гривень та 

спеціального фонду сільського бюджету у сумі 14,36 гривень; 



- по видатках у сумі 595 681,68гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 593 940,65гривень та спеціального 

фонду міського бюджету у сумі 1 741,03 гривень. 

 

8. Затвердити розпорядження міського голови, видані з 21 серпня 2020 

року по 25 лютого 2021 року, згідно з додатком 2. 

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                    
 



тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на звітний 

період
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

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

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

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

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

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

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

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

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

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

18030000 Туристичний збір 0,0 0,0 0,2

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

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

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

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та 

їх об`єднань 0,0 0,0 0,2

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

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

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

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

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

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

41040200

Дотація  на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

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

41050900

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

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

41051100

Субвенція  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

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

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 291,8 291,8 291,8 100,0

41051400

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

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

41051500

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

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

41053000

Субвенція  на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

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

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

41054900

Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 

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

41055000

Субвенція  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

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

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

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

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

Додаток 1

до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання

від 25 лютого 2021 року № 2-4/VIII

"Про звіт про виконання міського 

бюджету за 2020 рік"

Виконання міського бюджету за  2020 рік



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

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

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  (надходження коштів

від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського

виробництва)  0,0 0 334,2

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 44,3

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

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

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

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

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

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

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

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



КПКВ Назва
Бюджет на 2020 року (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  призначень на 

звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

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

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

1000 Освіта 88936,3 81296,3 91,4

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

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

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

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

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

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

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

6020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

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

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

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

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

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

7461

Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури 5340,6 3959,0 74,1

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

8000 Інша діяльність 199,6 118,8 59,5

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 

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

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

Міжбюджетні трансферти 7110,1 6996,4 98,4

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

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

9800

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

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

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

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

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

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

Бюджет розвитку 34898,8 28280,264 81,0

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

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

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

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 207732,2 186149,2 89,6

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 90,5 86,0 95,0

Секретар міської ради А.ПЛЮЩ



Додаток №2 

до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання  

від 25 лютого 2021 року № 2-4/VІІІ 

 

Перелік 

розпоряджень міського голови,  

виданих з 21.08.2020 року по 25.02.2021 року 

 
Номер, дата 

прийняття 

Назва розпорядження 

№44-ос  

21.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№45-ос  

21.08.2020 

Про преміювання працівників 

№46-ос  

25.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№47-ос  

27.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№48-ос  

27.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№49-ос  

31.08.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№50-ос  

01.09.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№51-ос  

03.09.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№54-ос  

07.09.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№55-ос  

17.09.2020 

Про преміювання діловода загального відділу виконавчого 

апарату міської ради Розстальної Н.П. з нагоди ювілею 

№56-ос  

17.09.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№57-ос  

22.09.2020 

Про преміювання працівників 

№58-ос  

25.09.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№59-ос  

29.09.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№60-ос  

29.09.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№106-в  

01.10.2020 

Про відпустку міського голови 

№61-ос  Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 



 

 

Секретар міської ради                                                              А. ПЛЮЩ 

01.10.2020 

№59-ос  

08.10.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№64-ос  

22.10.2020 

Про преміювання працівників 

№69-ос  

06.11.2020 

Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення 

№100 

09.11.2020 

Про нагородження Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівників сільського 

господарства 

№72-ос  

16.11.2020 

Про преміювання провідного спеціаліста відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської 

ради Долбіної Л.М. з нагоди ювілею 

№76-ос  

23.11.2020 

Про преміювання працівників 

№91-ос  

18.12.2020 

Про преміювання працівників 

№4-ос  

06.01.2021 

Про преміювання головного спеціаліста-державного 

реєстратора юридичного відділу виконавчого апарату міської 

ради Бабич В.С. з нагоди ювілею 

№5-ос  

06.01.2021 

Про преміювання старости Рибинського старостинського 

округу Помаза Г.О. з нагоди ювілею 

№7-ос  

22.01.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

№8-ос  

22.01.2021 

Про преміювання працівників 

№9-ос  

22.01.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№20-ос  

22.02.2021 

Про преміювання працівників 

№21-ос  

22.02.2021 

Про преміювання працівників фінансового відділу міської 

ради 

№22-ос  

22.02.2021 

Про преміювання працівників відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 



 грн

Код Назва
План на рік  з 

урахуванням  змін
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 815900,00 858237,78 105,19

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості 200,00 155,00 77,50

11020000 Податок на прибуток підприємств 200,00 155,00 77,50

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 85700,00 363905,55 В/100

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 26000,00 22934,00 88,21

18000000 Місцеві податки 704000,00 471243,23 66,94

18010000 Податок на майно 546000,00 324789,59 59,49

18050000 Єдиний податок  158000,00 146453,64 92,69

20000000 Неподаткові надходження 6000,00 57553,92 В/100

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,00 666,60

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань 0,00 54,60

21080000 Інші надходження  0,00 612,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            6000,00 2902,85 48,38

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 6000,00 2887,97 48,13

22090000 Державне мито  0,00 14,88

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,00 53984,47

24060000 Інші надходження  0,00 53984,47

Разом власних доходів 821900,00 915791,70 111,42

40000000 Офіційні трансферти 105000 90000,00 85,71

41000000 Від органів державного управління 105000 90000,00 85,71

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 90000 90000,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 15000 0,00 0,00

Разом доходів по загальному  фонду 926900,00 1005791,70 108,51

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 0,00 933,58

19000000 Інші податки і збори 0,00 933,58

20000000 Неподаткові надходження 923,70 923,70 100,00

25000000  Власні надходження бюджетних установ 923,70 923,70 100,00

50000000 Цільові фонди 0,00 62,60

Разом власних доходів по спеціальному фонду 923,70 1919,88 В/100

Разом доходів по спеціальному фонду 923,70 1919,88 В/100

ВСЬОГО ДОХОДІВ 927823,70 1007711,58 108,61

КПКВ Назва
Бюджет на 2020 року (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  призначень на 

звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 603920 585248,69 96,9

1000 Освіта 121000 105850,22 87,5

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 2000 2000 100,0

3240 Інші заклади та заходи 2000 2000 100,0

4000 Культура і мистецтво 177900 174762,90 98,2

6000 Житлово - комунальне господарство 56700 39645,27 69,9

6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів ЖКГ 18000 17780 98,8

6030 Організація благоустрою населених пунктів 38700 21865,27 56,5

8000 Інша діяльність 30300 29153 96,2

8130 зЗабезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 30300 29152,93 96,2

Разом  по загальному фонду 991820,0 936660,01 94,4

Міжбюджетні трансферти 44780,0 44780,0 100,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 44780,0 44780,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 1036600,0 981440,01 94,7

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 17923,7 17569,60 98,0

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 923,7 923,7 100,0

Бюджет розвитку 17000,0 16645,90 97,9

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1054523,7 999009,61 94,7

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по загальному фонду 109700 -24351,69

Додаток 2

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 2-4/VIII 

"Про звіт про виконання бюджетів за 2020 рік"

Виконання Білошицько-Слобідського сільського бюджету за  2020 рік



602100 На початок періоду 126700 128128,78

602200 На кінець періоду 135480,47

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) -17000,0 -17000,0

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по спеціальному фонду 17000 15649,72

602100 На початок періоду 6679,02

602200 На кінець періоду 8029,3

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 17000,0 17000,0

А.ПЛЮЩСекретар міської ради



 грн

Код Назва
План на рік  з 

урахуванням змін
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 1101735,00 1434119,90 130,17

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 280000,00 402704,10 143,82

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 35000,00 33465,00 95,61

18000000 Місцеві податки 786735,00 997950,80 126,85

18010000 Податок на майно 613735,00 788133,25 128,42

18050000 Єдиний податок  173000,00 209817,55 121,28

20000000 Неподаткові надходження 0,00 852,22

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,00 391,00

21080000 Інші надходження  0,00 391,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            0,00 401,04

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 349,80

22090000 Державне мито  0,00 51,24

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,00 60,18

24060000 Інші надходження  0,00 60,18

Разом власних доходів 1101735,00 1434972,12 130,25

40000000 Офіційні трансферти 5000,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 5000,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5000,00 0,00 0,00

Разом доходів по загальному  фонду 1106735,00 1434972,12 129,66

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 1700,00 1319,35 77,61

19000000 Інші податки і збори 1700,00 1319,35 77,61

20000000 Неподаткові надходження 13424,28 13424,28 100,00

25000000  Власні надходження бюджетних установ 13424,28 13424,28 100,00

50000000 Цільові фонди 500,00 0,00 0,00

Разом власних доходів по спеціальному фонду 15624,28 14743,63 94,36

Разом доходів по спеціальному фонду 15624,28 14743,63 94,36

ВСЬОГО ДОХОДІВ 1122359,28 1449715,75 129,17

КПКВ Назва
Бюджет на 2020 року (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  призначень 

на звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 839589 836001,92 99,6

4000 Культура і мистецтво 221660 212332,44 95,8

6000 Житлово - комунальне господарство 40220 33253,32 82,7

6030 Організація благоустрою населених пунктів 40220 33253,32 82,7

Разом  по загальному фонду 1101469,0 1081587,68 98,2

Міжбюджетні трансферти 157185,0 157185,0 100,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 157185,0 157185,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 1258654,0 1238772,68 98,4

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 267584,23 264850,23 99,0

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 15940,38 15940,38 100,0

Бюджет розвитку 244545,85 244285,73 99,9

7690 Інша економічна діяльність 1526,0 0,0

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 5572,0 4624,12 83,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1526238,2 1503622,91 98,5

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по загальному фонду 151919 -196199,44

602100 На початок періоду 385211 386211,35

602200 На кінець періоду 349118,79

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) -233292,0 -233292,0

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по спеціальному фонду 249443,85 250106,60

602100 На початок періоду 16151,85 18758,24

602200 На кінець періоду 1943,64

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 233292,0 233292,0

А.ПЛЮЩ

Додаток 3 

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 2-

4/VIII "Про звіт про виконання бюджетів за 2020 рік"

Виконання Охрамієвицького сільського бюджету за  2020 рік

Секретар міської ради



 грн

Код Назва
План на рік  з 

урахуванням змін
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 1024300,00 1370312,47 133,78

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 119600,00 264754,57 В/100

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 51000,00 46881,00 91,92

18000000 Місцеві податки 853700,00 1058676,90 124,01

18010000 Податок на майно 586700,00 813557,68 138,67

18050000 Єдиний податок  267000,00 245119,22 91,80

20000000 Неподаткові надходження 2100,00 6383,72 В/100

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            2100,00 5177,90 В/100

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 100,00 176,80 176,80

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 2000,00 4994,35 В/100

22090000 Державне мито  0,00 6,75

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,00 1205,82

24060000 Інші надходження  0,00 1205,82

Разом власних доходів 1026400,00 1376696,19 134,13

40000000 Офіційні трансферти 65000,00 65000,00 100,00

41000000 Від органів державного управління 65000,00 65000,00 100,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 60000,00 60000,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5000,00 5000,00 100,00

Разом доходів по загальному  фонду 1091400,00 1441696,19 132,10

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 0,00 473,02

19000000 Інші податки і збори 0,00 473,02

20000000 Неподаткові надходження 14498,76 14498,76 100,00

25000000  Власні надходження бюджетних установ 14498,76 14498,76 100,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,00 0,00

50000000 Цільові фонди 0,00 99,60

Разом власних доходів по спеціальному фонду 14498,76 15071,38 103,95

Разом доходів по спеціальному фонду 14498,76 15071,38 103,95

ВСЬОГО ДОХОДІВ 1105898,76 1456767,57 131,73

КПКВ Назва
Бюджет на 2020 року (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  призначень на 

звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 577250 515701,15 89,3

1000 Освіта 371490 368862,28 99,3

4000 Культура і мистецтво 225810 221136,03 97,9

6000 Житлово - комунальне господарство 26000 17963,89 69,1

6030 Організація благоустрою населених пунктів 26000 17963,89 69,1

8000 Інша діяльність 61650 61627,50 100,0

8130 зЗабезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 61650 61627,50 100,0

Разом  по загальному фонду 1262200,0 1185290,85 93,9

Міжбюджетні трансферти 10501,0 10501,0 100,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 10501,0 10501,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 1272701,0 1195791,85 94,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 14498,8 14498,76 100,0

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 14498,76 14498,76 100,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1287199,8 1210290,61 94,0

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по загальному фонду 181301 -245904,34

602100 На початок періоду 181301 181815,67

602200 На кінець періоду 427720,01

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по спеціальному фонду 0 -572,62

602100 На початок періоду 25846,66

602200 На кінець періоду 26419,28

А.ПЛЮЩ

Додаток 4

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 2-

4/VIII "Про звіт про виконання бюджетів за 2020 рік"

Виконання Перелюбського сільського бюджету за  2020 рік

Секретар міської ради



 грн

Код Назва
План на рік з 

урахуванням змін
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 818516,00 802357,22 98,03

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 156000,00 156355,58 100,23

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 20000,00 10007,20 50,04

18000000 Місцеві податки 642516,00 635994,44 98,98

18010000 Податок на майно 450110,00 425761,96 94,59

18050000 Єдиний податок  192406,00 210232,48 109,27

20000000 Неподаткові надходження 1190,00 13714,65 В/100

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,00 680,00

21080000 Інші надходження  0,00 680,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            10,00 224,09 В/100

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 218,00

22090000 Державне мито  10,00 6,09 60,90

24000000 Iншi неподаткові надходження 1180,00 12810,56 В/100

24060000 Інші надходження  1180,00 12810,56 В/100

Разом власних доходів 819706,00 816071,87 99,56

40000000 Офіційні трансферти 43000,00 43000,00 100,00

41000000 Від органів державного управління 43000,00 43000,00 100,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 20000,00 20000,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 23000,00 23000,00 100,00

Разом доходів по загальному  фонду 862706,00 859071,87 99,58

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 0,00 150,06

19000000 Інші податки і збори 0,00 150,06

20000000 Неподаткові надходження 29407,60 29656,84 100,85

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 249,24

25000000  Власні надходження бюджетних установ 29407,60 29407,60 100,00

Разом власних доходів по спеціальному фонду 29407,60 29806,90 101,36

Разом доходів по спеціальному фонду 29407,60 29806,90 101,36

ВСЬОГО ДОХОДІВ 892113,60 888878,77 99,64

КПКВ Назва
Бюджет на 2020 року (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  призначень 

на звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 430143 429079,27 99,8

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 3500 3500 100,0

3240 Інші заклади та заходи 3500 3500 100,0

4000 Культура і мистецтво 200610 198183,94 98,8

6000 Житлово - комунальне господарство 91698 91692,43 100,0

6030 Організація благоустрою населених пунктів 91698 91692,43 100,0

7000 Економічна діяльність 3150 3150,00 100,0

7600 Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю 3150 3150,00 100,0

8000 Інша діяльність 81077 81072,01 100,0

8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 81077 81072,01 100,0

Разом  по загальному фонду 810178,0 806677,65 99,6

Міжбюджетні трансферти 43275,0 43275,0 100,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 43275,0 43275,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 853453,0 849952,65 99,6

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 58254,18 58253,56 100,0

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 31976,18 31976,18 100,0

Бюджет розвитку 26278,0 26277,38 100,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 911707,2 908206,21 99,6
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по загальному фонду -9253 -9119,22

602100 На початок періоду 17025 17292,41

602200 На кінець періоду 133,63

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) -26278,0 -26278,0

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по спеціальному фонду 26278 28446,66

602100 На початок періоду 2571,04

602200 На кінець періоду 402,38

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 26278,0 26278,0

А.ПЛЮЩ

Додаток 6

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року

№ 2-4/VIII "Про звіт пров иконання бюджетів за 2020 

рік"

Виконання Рибинського  сільського бюджету за  2020 рік

Секретар міської ради



 грн

Код Назва
План на рік  з 

урахуванням змін
Виконано

% до призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 484800,00 609782,34 125,78

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 127000,00 197504,19 155,52

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 16000,00 14522,00 90,76

18000000 Місцеві податки 341800,00 397756,15 116,37

18010000 Податок на майно 312800,00 338120,78 108,09

18050000 Єдиний податок  29000,00 59635,37 В/100

20000000 Неподаткові надходження 0,00 136,40

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            0,00 136,40

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 136,00

Разом власних доходів 484800,00 609918,74 125,81

40000000 Офіційні трансферти 95000,00 95000,00 100,00

41000000 Від органів державного управління 95000,00 95000,00 100,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 95000,00 95000,00 100,00

Разом доходів по загальному  фонду 579800,00 704918,74 121,58

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 0,00 14,36

19000000 Інші податки і збори 0,00 14,36

20000000 Неподаткові надходження 0,00 0,00

Разом власних доходів по спеціальному фонду 0,00 14,36

Разом доходів по спеціальному фонду 0,00 14,36

ВСЬОГО ДОХОДІВ 579800,00 704933,10 121,58

КПКВ Назва
Бюджет на 2020 року (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  призначень на 

звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 478839 469891,18 98,1

4000 Культура і мистецтво 105660 103917,47 98,4

7000 Економічна діяльність 20132 20132,00 100,0

7130 Здійснення заходів із землеустрою 20132 20132,00 100,0

Разом  по загальному фонду 604631,00 593940,65 98,2

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 604631,0 593940,65 98,2

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 1741,03 1741,03 100,0

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 1741,03 1741,03 100,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 606372,03 595681,68 98,2

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів 24831 -110978,09

602100 На початок періоду 24831 24831,09

602200 На кінець періоду 135909,18

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по спеціальному фонду 0 1726,67

602100 На початок періоду 2048,67

602200 На кінець періоду 322

А.ПЛЮЩ

Додаток 7

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 2-4/VIII "Про 

звіт про виконання бюджетів за 2020 рік"

Виконання Шишківського  сільського бюджету за  2020 рік

Секретар міської ради



 грн

Код Назва
План на рік з 

урахуванням змін
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 801222,00 855794,94 106,81

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 0,00 620,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 620,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 29722,00 200229,97 В/100

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 40000,00 41104,40 102,76

18000000 Місцеві податки 731500,00 613840,57 83,92

18010000 Податок на майно 513500,00 333059,73 64,86

18050000 Єдиний податок  218000,00 280780,84 128,80

20000000 Неподаткові надходження 0,00 2694,33

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            0,00 244,80

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 244,80

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,00 2449,53

24060000 Інші надходження  0,00 2449,53

Разом власних доходів 801222,00 858489,27 107,15

40000000 Офіційні трансферти 170000,00 170000,00 100,00

41000000 Від органів державного управління 170000,00 170000,00 100,00

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 165000,00 165000,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5000,00 5000,00 100,00

Разом доходів по загальному  фонду 971222,00 1028489,27 105,90

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 0,00 434,12

19000000 Інші податки і збори 0,00 434,12

20000000 Неподаткові надходження 10242,81 10242,81 100,00

25000000  Власні надходження бюджетних установ 10242,81 10242,81 100,00

50000000 Цільові фонди 4500,00 3366,30 74,81

Разом власних доходів по спеціальному фонду 14742,81 14043,23 95,25

Разом доходів по спеціальному фонду 14742,81 14043,23 95,25

ВСЬОГО ДОХОДІВ 985964,81 1042532,50 105,74

КПКВ Назва
Бюджет на 2020 року (із 

внесеними змінами)
Виконано

% до  призначень 

на звітний період

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 562737 562455,24 99,9

1000 Освіта 305622 305464,74 99,9

4000 Культура і мистецтво 100031 100027,74 100,0

6000 Житлово - комунальне господарство 3500 3454,21 98,7

6030 Організація благоустрою населених пунктів 3500 3454,21 98,7

8000 Інша діяльність 40692 40685,00 100,0

8130 зЗабезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 40692 40685,00 100,0

Разом  по загальному фонду 1012582,0 1012086,9 100,0

Міжбюджетні трансферти 10501,0 10501,0 100,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 10501,0 10501,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням трансфертів) 1023083,0 1022587,93 100,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 23609,66 22230,65 94,2

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ 17069,66 17069,66 100,0

7690 Інша економічна діяльність 6540,0 5160,99 78,9

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1046692,7 1044818,6 99,8

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по загальному фонду 51861 -5901,29

602100 На початок періоду 51861 52065,3

602200 На кінець періоду 57966,59

602000 Зміна обсягів бюджетних коштів по спеціальному фонду 2040 8187,42

602100 На початок періоду 2040 15140,74

602200 На кінець періоду 6953,32

А.ПЛЮЩ

Додаток 5

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 2-

4/VIII "Про звіт про виконання бюджетів за 2020 рік"

Виконання Прибинського  сільського бюджету за  2020 рік

Секретар міської ради



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання)  

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                  № 3-4/VIІІ 

 

Про внесення змін до міських програм 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 22 грудня 

2020 року № 433 «Про внесення змін до міських Програм», від 19 січня 2021 

року № 17 «Про внесення змін до міської Програми», від 22 лютого 2021 року 

№ 74 «Про внесення змін до Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки», № 75 «Про внесення змін до програми 

«Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки», № 76 «Про викладення в новій 

редакції Програми придбання в міську комунальну власність Корюківської 

міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 

рік», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, 

керуючись ст.ст. 3, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до «Міської програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 

2019-2021 роки», затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року, а саме викласти в новій 

редакції абзац 7 розділі І. «Загальні положення»: 

«Корюківська територіальна громада почала функціонувати з 01 січня 

2017 року. З жовтня 2020 року до складу Корюківської міської територіальної 

громади входять такі населені пункти: м. Корюківка, села Лебіддя, Трудовик, 

Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, 

Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, Забарівка, Воловики, 

Кирилівка, Нова Буда, Наумівка, Андроники, Високе, Переділ, Спичувате, 



Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, Гутище, Заляддя, Олійники, Довга Гребля, 

Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне, Тютюнниця, Костючки, Кугуки, 

Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка, Бешківка, Домашлин, Луковець, Верхолісся, 

Олександрівка, Піски, Бурківка, Савинки, Охрамієвичі, Лупасове, Романівська 

Буда, Рибинськ, с-ще Голубівщина, Журавлева Буда, Лісове, Новоселівка, 

Парастовське, Стопилка, Перелюб, Баляси, Прибинь, Костянтинівка, 

Білошицька Слобода, Майбутнє, Шишківка, Рудня. 

Загалом Корюківська громада нараховує 66 населених пунктів». 

 

2. В Програмі «Поводження з твердими побутовими відходами в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки», 

затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року у розділі «І.Загальна характеристика 

поводження з ТПВ, аналіз існуючих проблем» абзац 1 і 3 викласти в новій 

редакції відповідно, а саме: 

«В Корюківській міській територіальній громаді розташований полігон 

твердих побутових відходів в м.Корюківка та сміттєзвалища в Брецькому, 

Будянському, Домашлинському, Забарівському, Наумівському, 

Олександрівському, Охрамієвицькому, Перелюбському, Прибинському, 

Рейментарівському, Рибинському, Савинківському, Сядринському, 

Тютюнницькому, Хотіївському старостинських округах». 

«Для збирання та тимчасового зберігання відходів використовуються  

євро-контейнери. Контейнери для збирання побутового сміття по місту 

розміщені на асфальтованих площадках в житлових мікрорайонах за адресами: 

вул. Червонохутірська, вул. Чернігівська, вул. З.Космодем’янської, вул. Нова, 

вул. Шевченка, вул. Франка, вул. Бульварна, вул. Зарічна, вул. Індустріальна, 

вул. Дудка, вул. Вокзальна. Всі побутові відходи захоронюються на полігоні 

ТПВ. На полігоні ТПВ виконано обваловку території, дизбар’єр. Об’єкт 

паспортизовано».  

 

3. В «Міській Програмі створення чи коригування містобудівної 

документації та регулювання земельних відносин на 2020-2022 роки», 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VII, у розділі 

«І.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма» абзац 5 

викласти в новій редакції: 

«2020 рік є завершальним для адміністративно-територіальної реформи. 

Враховуючи, що до складу Корюківської міської ради з 01 січня 2017 року 

увійшло 8 сільських рад, з 01 січня 2020 року 3 сільські ради, з жовтня 2020 

року 6 сільських рад та у зв’язку з створенням 15 старостинських округів 

(Брецький, Будянський, Домашлинський, Забарівський, Наумівський, 

Олександрівський, Охрамієвицький, Перелюбський, Прибинський, 

Рейментарівський, Рибинський, Савинківський, Сядринський, Тютюнницький, 

Хотіївський) виникає необхідність створення детальних планів території 



громади з метою передачі (надання) земельних ділянок у власність чи 

користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб». 

4. В «Програмі підтримки сталого функціонування та модернізації 

матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на 

території Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки», 

затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року:  

4.1. У пункти 4 та 6 Паспорта «Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів 

первинної медико-санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки» внести зміни, а саме: 

4.1.1. У пункті 4 слова «КНП Корюківський ЦПМСД» замінити на 

«КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр 

сімейної медицини» Корюківської міської ради»; 

4.1.2. У пункті 6 слова «Корюківська міська рада, КНП «Корюківський 

ЦПМСД» замінити на «Корюківська міська рада, Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради.  

4.2. У розділі «1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма» в абзаці 1 слова «КНП «Корюківський ЦПМСД»КРР» замінити на 

«КНП ЦПМСД «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради». 

4.3. У розділі «4.Фінансове забезпечення Програми та програмні 

заходи» абзац третій викласти в новій редакції «Одержувачем коштів є 

комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської 

ради.».  

 

5. В «Програмі підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на 

території Корюківської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» 

слова «Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської районної ради Чернігівської області» по тексту 

програми замінити на «Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради» у відповідному 

відмінку. 

 

6. 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.    

 

7. Внести зміни до Програми «Забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки», затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VIІІ «Про затвердження 

міських Програм», а саме: 

7.1. У пункті 7 паспорту Програми «Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис. грн.» цифру «3100,0 

тис. грн.» замінити на «3900,0 тис. грн.». 

7.2. Розділ 5 «Обсяги та джерела Фінансування Програми» викласти в 

новій редакції: 

«Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до 

законодавства за рахунок коштів бюджету Корюківської міської ради та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначається щорічно з 

урахуванням фінансових можливостей. 

 

(тис.грн.) 

Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми 

2021-2023 роки 

1 2 

Обсяг ресурсів, всього, 

у тому числі: 
3900,0 

міський бюджет 2021 рік - 700,0 тис.грн., 

 2022 рік  - 800,0 тис.грн., 

2023 рік – 900,0 тис.грн. 

 

8. Внести зміни до рішення двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження міських програм», 

а саме викласти в новій редакції Комплексну програму профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки, що додається. 

 



9. Затвердити в новій редакції Програму придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна на 2021 рік, що додається. 

 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення двадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

сьомого скликання 

від 20 грудня 2018 року 
(зі змінами, рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 р. № 3-4/VIІІ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комплексна програма  

профілактики правопорушень  
на 2019-2021 роки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м. Корюківка, 

2018 рік 

 

 



ПАСПОРТ 

Комплексної Програми профілактики правопорушень  

на 2019-2021 роки 

 
1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада, 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади  

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами) 
3. Розробник програми Корюківська міська рада 
4. 

Співрозробники програми  
Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області 
5. Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий апарат, виконавчі 

органи Корюківської міської ради 
6. Учасники програми Корюківська міська рада, 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області 
7. Термін реалізації програми 2019-2021 роки 
8. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми 

Міський бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього 

1 118,00 тис. грн. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Загальна частина 

 

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію 

України», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої 

безпеки громадян та протидії злочинності», Закону України «Про дорожній 

рух», Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку 

та державного кордону» з метою забезпечення публічної безпеки та порядку 

при проведенні зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних, видовищних та 

інших масових заходів, захисту життя та здоров’я громадян, безпеки 

дорожнього руху на вулицях громади, запобігання та припинення 

кримінальних та адміністративних правопорушень,збереження історико-

культурних цінностей та об’єктів благоустрою в населених пунктах 

Корюківської міської територіальної громади.  

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів для 

забезпечення публічного порядку та безпеки, безпеки дорожнього руху та 

профілактики злочинності в населених пунктах Корюківської міської 

територіальної громади (надалі - громада). 

Стан правопорядку в громаді впливає на соціально-економічний 

розвиток Корюківської міської територіальної громади. Забезпечення 

правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні 

протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом 

відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики 

правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, 

що сприяють їх вчиненню. 

Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2018 році дало змогу 

покращити стан правопорядку в громаді та удосконалити систему 

профілактики правопорушень. За результатами проведеного аналізу, 

криміногенна ситуація в громаді стала більш стабільною порівняно з 2017 

роком. Зменшилась кількість зареєстрованих вбивств, зґвалтувань, грабежів, 

розбійних нападів, порушень правил безпеки дорожнього руху, незаконних 

заволодінь транспортними засобами. 

Значно покращились результати роботи у протидії наркозлочинності.  

Разом з тим, не зважаючи на вжиті правоохоронними органами заходи, 

а саме проведення комплексних відпрацювань громади, ряду оперативно-

профілактичних операцій, криміногенна ситуація потребує покращення і 

консолідації зусиль як органів поліції так і органів місцевого 

самоврядування. 

В структурі злочинності домінуючу роль продовжують відігравати 

злочини майнової спрямованості. Практично в два рази набув поширення 

такий вид злочину як крадіжки і тенденція до їх збільшення є прогресуючою. 

Спільних зусиль як на загальнодержавному, обласному, районному так 

і на міському рівні потребують вирішення питання протидії наркоманії, 

насамперед в підлітковому і молодіжному середовищі, торгівлі людьми, 

проституції. Кількість викритих таких злочинів правоохоронними органами 

зростає, хоча їх частка не в повній мірі відповідає реальному стану справ, що 



зумовлене соціально - економічним розвитком як держави, області, району 

так і громади.  

Соціальне значення проблеми, пов'язаної з профілактикою 

правопорушень, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного 

фінансування, так і виділення коштів з міського бюджету на виконання цієї 

Програми.  

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 

узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, 

що зумовили вчинення протиправних дій. 

Крім того, в процесі реформування органів внутрішніх справ, в 

основному штаті Корюківського районного відділу поліції  працює позмінно 

чотири групи реагування патрульної поліції, які  реагують не тільки на заяви 

та повідомлення громадян, а й патрулюють територію населених пунктах 

Корюківської міської територіальної громади. 

Для роботи таких груп задіяно 3 автомобілі. Для налагодження 

максимально ефективної роботи даних груп автомобілі необхідно обладнати 

принтером для винесення електронних постанов на правопорушників,  

Крім того, постала нагальна необхідність матеріально-технічного 

забезпечення автотранспорту відділення поліції (належний ремонт 

автотранспорту), придбання копіювального пристрою.  

 Продовження встановлення системи відеоспостереження за 

оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених вуличною 

злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи, а також оперативне реагування на дорожньо-

транспортні події та небезпечні ситуації. 

  

 

Мета та основні завдання Програми 

 

Метою Програми є: 

- підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в 

розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками; 

- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення 

конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених 

пріоритетів, поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, 

місцевих органів виконавчої влади та громадськості; 

- удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання 

вчиненню правопорушень; 

- активізація роботи, щодо профілактики рецидивної злочинності;   

- покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики 

дитячої бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному 

середовищі та в сім’ях; 

- дієва протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі 

рецидивної; 

- підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації. 



  

Основними завданнями Програми є: 

 

 - охорона публічного порядку та попередження правопорушень; 

 - захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних 

посягань; 

 - протидія корупції; 

 - протидія нелегальній міграції; 

 - мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 

середовище; 

 - запобігання поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму; 

 - протидія рецидивній та побутовій злочинності. 

- підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні 

події та небезпечні ситуації; 

- профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та 

збору доказової бази при скоєнні правопорушень. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги 

фінансових ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання можуть 

коригуватися в залежності від потреби та фінансової можливості. 

Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету, необхідний для 

виконання Програми у 2019-2021 роках, складає 1 118,00 тис.грн. згідно 

додатку 1 до Програми. Кошти надаються, як субвенція державному 

бюджету для Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області (2019 рік- 

518,0 тис.грн., 2020 рік – 160,0 тис.грн., 2021 рік -  440,0 тис.грн.). 

 

Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- покращити результати роботи з охорони публічного порядку, 

попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій 

злочинності; 

 - стабілізувати криміногенну ситуацію в громаді шляхом запобігання 

криміналізації населення; 

 - підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та 

їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за 

ситуацією в публічних місцях, створення відповідних систем накопичення та 

обміну інформацією; 

 - захистити життя, здоров’я, честь і гідність особи, її майно від 

злочинних посягань; 

 - активізувати роботу з протидії корупції, нелегальній міграції; 

 - мінімізувати злочинний вплив на неповнолітніх та молодіжне 

середовище; 



 - запобігти поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму на 

території громади; 

- підвищити безпеку дорожнього руху, посилити рівень дисципліни 

учасників дорожнього руху, оперативного реагування на дорожньо-

транспортні події та небезпечні ситуації. 

 

 

Основні заходи передбачені міською «Комплексною програмою 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» 

 

1. Розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та 

запровадження їх у практику 

 

 Проведення додаткової роботи з посилення протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх 

розкрадання на підприємствах, в установах та організаціях, яким видана 

ліцензія на провадження діяльності, пов’язаної з виробленням, 

виготовленням, зберіганням, транспортуванням, відпуском та знищенням 

таких засобів, речовин і прекурсорів, а також культивуванням, 

використанням для промислових цілей нарковмісних рослин. 

 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

  

2. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з    місць 

позбавлення волі 

  

 Сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі 

та оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань; 

активізація роботи спостережних комісій з надання такій категорії осіб 

допомоги в соціальній адаптації. 

Виконавчий апарат, виконавчі 

органи міської ради, Корюківський 

РВП ГУНП в Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

3. Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема 

захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства 

 

3.1. Організація та проведення спільних профілактичних рейдів («Діти 

вулиці», «Вокзал», «Підліток», «Канікули», «Літо», «Урок»), спрямованих на 

соціальний та правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та 

безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних 

і бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу 

до дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні 

речовини. 



Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області, 2019-2021 

роки 

 

3.2. Забезпечення соціального супроводу та контролю за поведінкою 

неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, 

засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, відбули покарання 

та звільнилися з місць позбавлення волі. 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

3.3. Забезпечення інформування населення про виявлені схеми 

заволодіння чужим майном або придбання права на майно фізичних чи 

юридичних осіб шляхом шахрайства, у тому числі залучення до «фінансових 

пірамід». 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

4. Удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного 

забезпечення профілактичної діяльності 

 

4.1. Встановлення порядку заохочення громадян у разі їх участі в 

запобіганні злочинам та їх розкритті; передбачення під час підготовки 

проектів місцевих бюджетів відповідно до Закону України «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» виділення 

коштів для забезпечення діяльності громадських формувань з охорони 

публічного порядку та заохочення громадських помічників дільничних 

офіцерів поліції. 

Виконавчий апарат, виконавчі 

органи міської ради 

2019-2021 роки  

 

4.2. Забезпечення впровадження технічних засобів відеоспостереження 

за оперативною обстановкою в місцях найбільш уражених вуличною 

злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян, а також 

порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням: 

4.2.1. Забезпечити технічне обслуговування технічних засобів для 

відеоспостереження за оперативною обстановкою в місцях найбільш 

уражених вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де 

найчастіше проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку 

громадян та порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його 

дотриманням; 

4.2.2. Забезпечити енергоживлення до технічних засобів для 

відеоспостереження за оперативною обстановкою  в місцях найбільш 



уражених вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де 

найчастіше проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку 

громадян та порушень Правил дорожнього руху та нагляду за його 

дотриманням; 

4.2.3. Забезпечити послуги інтернету для надходження даних на 

центральний сервер.   

 

Виконавчий апарат, виконавчі 

органи міської ради, Корюківський 

РВП ГУНП в Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

4.3. Продовження встановлення системи відеоспостереження за 

оперативною обстановкою  в місцях найбільш уражених вуличною 

злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше 

проводяться масові заходи, а також для оперативного реагування на 

дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації. 

4.3.1. Забезпечити технічне обслуговування  вказаних вище систем 

відео  спостереження ; 

4.3.2. Забезпечити енергоживлення до вказаних вище систем відео 

спостереження. 

 

Виконавчий апарат, виконавчі 

органи міської ради, Корюківський 

РВП ГУНП в Чернігівській області,  

2017-2019 роки 

 

4.4. Рекомендувати власникам об’єктів різних форм власності, які 

розташовані на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади для захисту життя та здоров’я людей, профілактики 

різних адміністративних правопорушень, недопущення крадіжок, грабежів та 

розбоїв, впровадження новітніх технічних засобів охорони, тривожної 

сигналізації з підключенням на пункт централізованого спостереження та 

відео спостереження з подальшим його технічним обслуговуванням. 

 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

4.5. Забезпечення громадської безпеки та публічного порядку на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади та 

виявлення порушень Правил дорожнього руху. 

 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 



4.6. Проведення заходів із підтримання належного стану благоустрою 

на території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади. 

 

Виконавчий апарат, виконавчі 

органи міської ради, комунальні 

підприємства що належать до 

комунальної власності громади, 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2019-2021 роки 

 

4.7. Проведення ремонту фойє на першому поверсі адмінбудівлі та 

облаштування туалету в середині приміщення. 

 

Корюківський РВП ГУНП в 

Чернігівській області,  

2021 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Комплексної Програми   

профілактики правопорушень 

 

 

Ресурсне  забезпечення Комплексної Програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки 

 
                                                      (грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього, 

в т.ч. 
2019р. 2020р. 2021р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

200000 

 

200000 - 

 

- 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

320000 100000 100000 120000 

3. Придбання та установка 

системи автоматичної відео 

фіксації (Корюківський РВП  

ГУНП) 

120000 120000   

4. Матеріально-технічне 

забезпечення автотранспорту 

відділення поліції (ремонт 

автотранспорту) 

(Корюківський РВП ГУНП) 

100000 20000 60000 20000 

5. Придбання теплопринтера 

для винесення електронних 

постанов (Корюківський РВП 

ГУНП) 

6000 6000   

6. Придбання копіювального 

пристрою (Корюківський 

РВП ГУНП) 

12000 12000   

7. Придбання квадрокоптера та 

набору аксесуарів Mavic 2 

Part Fly More Kit 

квадрокоптера 

(Корюківський РВП ГУНП) 

60000 60000   

8. Проведення ремонту 

приміщення на першому 

поверсі адмінбудівлі 

(Корюківський РВП ГУНП) 

300000   300000 

 Разом 1 118000  518000 160000 440000 

 

 

Секретар міської ради                       А. ПЛЮЩ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

            рішенням четвертої сесії 

                                                                                 Корюківської міської ради 

                                                                                 восьмого скликання 

                                                                                 від 25.02.2021 року № 3-4/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

придбання в міську комунальну власність  

Корюківської міської ради  

земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна 

на 2021 рік 
 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021  



1. Паспорт Програми 

придбання в міську комунальну власність Корюківської міської ради 

земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна 

 на 2021 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Корюківська міська рада  

2. Назва нормативного 

правового акту 

Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс 

України, Закони України «Про відчуження 

земельних ділянок, інших об’єктів, що на них 

розміщені, які перебувають у приватній 

власності, для суспільних потреб та з мотивів 

суспільної необхідності», «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

4. Відповідальні 

виконавці програми 

Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

5. Термін реалізації 

програми 

2021 рік 

6. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього: 

700 000,00 грн. 

 

 

  



2. Загальні положення  

 

1. Ця Програма розроблена відповідно до Цивільного кодексу України, 

Бюджетного кодексу України, Законів України «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів, що на них розміщені, які перебувають у приватній 

власності, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності», «Про 

місцеве самоврядування в України» і визначає порядок придбання в міську 

комунальну власність Корюківської міської територіальної громади об’єктів, 

які перебувають у власності інших юридичних та фізичних осіб.  

2. Об’єктами придбання є:  

- земельні ділянки; 

- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх 

виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна, їх 

частини), об’єкти незавершені будівництвом;  

- об’єкти житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки 

або квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, 

заклади культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо) та інші об’єкти, у тому числі не 

завершені будівництвом.  

Придбання будь-якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на 

земельній ділянці, яка не знаходиться у власності територіальної громади у 

комунальну власність, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він 

розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною 

громадою у іншій спосіб не заборонений законом.  

3. Ініціатива щодо придбання об’єктів у міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади може виходити відповідно від 

міського голови, міської ради, відповідних виконавчих органів міської ради та 

власників об’єктів майна всіх форм власності.  

4. Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність 

територіальної громади  здійснюється на підставі рішень сесії міської ради.  

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Придбання в комунальну власність Корюківської міської ради об’єктів, 

які перебувають у власності інших юридичних та фізичних осіб.  

 

4. Мета Програми 

 



Раціональне та ефективне управління майном міської комунальної 

власності для задоволення потреб громади, покращення умов надання послуг 

населенню.  

 

5. Фінансове забезпечення Програми  

 

Фінансування витрат по даній Програмі здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Загальна сума видатків на 2021 рік передбачається в 

розмірі 700 000,00 грн.  

 

6. Порядок придбання об’єктів у комунальну власність  

Корюківської об’єднаної територіальної громади   

 

1. Обґрунтовані пропозиції щодо придбання об’єктів у комунальну 

власність територіальної громади надходять для розгляду до Корюківської 

міської ради  

2. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність 

Корюківської міської ради здійснюється у відповідності з чинним 

законодавством. 

3. Питання придбання об’єкта нерухомості виноситься на розгляд 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку міста. 

4. Після попереднього розгляду та отримання позитивного висновку 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку міста питання придбання об’єкта 

нерухомості розглядається на пленарному засіданні міської ради та 

приймається відповідне рішення.  

5. На підставі прийнятого рішення міський голова (або уповноважена 

особа) укладає договір купівлі-продажу з продавцем об’єкта нерухомості у 

відповідності з чинним законодавством та підписує акт приймання-передачі 

об’єкта нерухомості.  

6. Головний розпорядник коштів оприбутковує зазначений об’єкт з 

подальшою постановкою на баланс та проводить державну реєстрацію прав 

власності на даний об’єкт за Корюківкою міською радою. 

 

 

Секретар міської ради             А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання)  

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                    № 4-4/VIІІ 

 

Про затвердження міських програм 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 22 лютого 

2021 року № 73 «Про Програми Корюківської міської ради», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись статтею 27 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого 

значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 

обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік, що 

додається. 

 

2. Затвердити Програму призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік, що додається. 

 

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 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 25.02.2021 року № 4-4/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 
Програма  

покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦКтаСП , проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову військову 

службу до лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань на 2021 рік 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                               

 

м. Корюківка 

2021рік 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської  міської 

ради 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про військовий обов’язок та військову 

службу», «Про оборону України», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

Указ Президента України «Про Положення 

про територіальну оборону»   

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради  

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради,  

Корюківський  районний територіальний 

центр комплектування та соціальної 

підтримки  

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Корюківський  

районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Корюківський міський бюджет 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

100,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма покращення матеріально-технічної бази Корюківського 

РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та 

забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2021 рік (далі - Програма) 

розроблена відповідно Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про оборону 

України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента 

України «Про Положення про територіальну оборону». 

Програма спрямована на вдосконалення організації проведення приписки 

громадян, які проживають на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади (надалі – громади) до призовної дільниці, ведення 

військово-облікової роботи, призову громадян України на строкову військову 

службу, військову службу за контрактом, здійснення мобілізаційної підготовки 

та проведення у разі необхідності мобілізації людських, транспортних та інших 

ресурсів на території громади. 

Існує потреба в додатковому фінансуванні видатків на підготовку 

громадян, які проживають на території громади до служби в Збройних Силах 

України, забезпечення якісним особовим складом Збройні Сили України та 

інші військові формування, на доставку призовників, кандидатів на 

проходження військової служби за контрактом та мобілізованих громадян до 

збірних пунктів та військових частин, підтримання в належному боєздатному 

стані об’єктів мобілізаційного розгортання. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є удосконалення військово-патріотичного виховання, 

підготовки жителів громади до військової служби у Збройних Силах України, 

підтримання підрозділів територіальної оборони, що дислокуються на території 

громади у боєздатному стані для успішного виконання поставлених перед ними 

завдань, вдосконалення системи військового обліку, забезпечення проведення 

призову на строкову військову службу, військову службу за контрактом, 

підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення 

мобілізації, підняття престижу військової служби за участю органів місцевого 

самоврядування. 

 

4. Основні завдання та очікувані результати 

 

Основним завданням Програми є забезпечення проведення заходів з 

мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову 

громадян на строкову військову службу, навчальних зборів та агітаційних 

заходів щодо залучення громадян для проходження служби за контрактом, 



обладнання (переобладнання) будівлі Корюківського РТЦКтаСП згідно вимог 

до обладнання районних територіальних центрів, а також: 

- охорона та захист державного кордону на території громади; 

- охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, розташованих на 

території громади; 

- боротьба з диверсійно-розвідувальними підрозділами та 

антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями на 

території громади; 

- забезпечення військовослужбовців спеціальним спорядженням та  

сучасними технічними засобами; 

- забезпечення проведення оповіщення, збору і доставки мобілізаційних 

ресурсів до пункту збору Чернігівського ТЦКтСП та військових частин; 

- забезпечення проведення оповіщення та явки юнаків призовного віку до 

Корюківського РТЦКтаСП; 

- забезпечення проведення навчальних зборів; 

- проведення агітаційних заходів щодо залучення громадян для 

проходження служби за контрактом в ЗСУ. 

Виконання поставлених завдань можливе шляхом реалізації заходів 

передбачених у Додатку 1 до Програми. Практична реалізація заходів 

Програми розрахована на 2021 рік.  

Виконання Програми дасть змогу забезпечити особовий склад підрозділів 

територіальної оборони сучасними засобами зв’язку, спеціальним 

спорядженням, не передбаченими табелем оснащення і нормами забезпечення 

Збройних сил України, виконання завдань з територіальної оборони, мобілізації 

та призову громадян на строкову військову службу, покращити рівень системи 

управління та зберегти життя військових під час виконання покладених на них 

завдань, переобладнати будівлю Корюківського РТЦКтаСП згідно вимог 

обладнання районних територіальних центрів.  

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про 

міський бюджет на відповідний бюджетний період та інших джерел 

фінансування, не заборонених діючим законодавством України. 

Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 100,0 тис. 

гривень. 

Номенклатура товарів та послуг до Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань 

на 2021 рік визначається виконавцями та затверджується рішенням сесії міської 

ради в залежності від потреби та з урахуванням обстановки, яка склалась у 



відповідний період на території Корюківського району та в зоні проведення 

антитерористичної операції.   

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації завдань основними 

та безпосередніми учасниками Програми. Контроль за виконанням завдань 

здійснюється комісією міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку.  

Корюківському РТЦКтаСП щоквартально, до 3 числа місяця наступного 

за звітним надавати Фінансовому відділу Корюківської міської ради звіт щодо 

обсягів і напрямків використання коштів, отриманих з міського бюджету 

протягом звітного періоду. 

 

 

Секретар міської ради                                                                         А.ПЛЮЩ 

 



Додаток 1  

 

Заходи   

Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП,  

проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,  

пов’язаних із виконанням військового обов’язку,  

призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України  

та інших військових формувань на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Перелік заходів Програми 

Строк 

виконан

ня 

заходів 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Закупівля ( виготовлення) 

агітаційних матеріалів, Друк 

оголошень в місцевій газеті. 

2021 рік Виконавчий 

апарат, виконавчі 

органи міської 

ради, 

Корюківський 

районний 

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

місцевий 

бюджет  

10,0 Збереження здоров’я і 

життя особового складу 

військових частин, 

військово-зобов’язаних, 

призваних за 

мобілізацією,   

покращення системи 

управління їх 

підрозділів, виконання 

заходів з мобілізаційної 

підготовки та 

мобілізації, 

територіальної 

2. Організація надання послуг з 

транспортних перевезень та 

закупівля пального для 

забезпечення проведення 

оповіщення, збору і доставки 

мобілізаційних ресурсів, юнаків 

призовного віку 

військовозобов’язаних під час 

мобілізації та навчальних зборів 

до пункту збору Чернігівського 

ТЦК або військових частин.  

30,0 



3. Закупівля обладнання,  

будівельних та інших  

матеріалів для облаштування та  

забезпечення позицій військ і  

блокпостів 

10,0 оборони, виконання 

плану служби за 

контрактом. Виконання 

завдань з призову 

громадян на строкову 

військову службу. 4. Закупівля спорядження, в т.ч.  

не військового 
  10,0 

5. 

 

Закупівля технічних засобів, в 

т.ч. основних засобів 

 

20,0 

6 

 

Обладнання (переобладнання) 

будівлі Корюківського РТЦКта 

СП згідно вимог обладнання 

районних територіальних 

центрів на 2021 рік 

 

 

 

Виконавчий 

апарат, виконавчі 

органи міської 

ради, 

Корюківський 

районний 

територіальний 

центр 

комплектування 

та соціальної 

підтримки 

 

 

20,0 Приведення будівлі 

Корюківського 

РТЦКтаСП до 

встановлених вимог.  

Усього: 

 

100,0  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                               А.ПЛЮЩ 

 

 

  



Додаток 2 

 

Ресурсне забезпечення 

Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП,  

проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,  

пов’язаних із виконанням військового обов’язку,  призовом громадян України на строкову військову службу  

до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання 

Програми 

Усього витрат на виконання Програми, 

тис. гривень 

Обсяг ресурсів, всього 

 

100,0 

Місцеві  бюджети 

 

100,0 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                               А.ПЛЮЩ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

            рішенням четвертої сесії 

                                                                                 Корюківської міської ради 

                                                                                 восьмого скликання 

                                                                                 від 25.02.2021 року № 4-4/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги  

на 2021 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корюківка 

2021 рік 



1. Паспорт Програми 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської  міської 

ради 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. 

№2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.09.2020р. №859 «Деякі 

питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі», 

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО  

з надання адміністративних послуг у сфері  

соціального захисту населення між 

Управлінням соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 

адміністрації та Корюківської міською 

радою 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради 

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради, Центр 

надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Корюківської міської 

ради, Управління соціального захисту 

населення Корюківської РДА  

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого 

комітету Корюківської міської ради, 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської РДА 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Корюківський міський бюджет 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

241,0 тис. грн. 

 



2. Загальні положення 

 

З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують сторонньої 

допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які 

спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та можливості до 

самообслуговування.  

Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі»  і спрямована  на  посилення соціального захисту 

населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації  та  повернення до 

повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Корюківської 

міської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

 

3. Визначення проблеми 

 

Однією з проблем, яка негативно впливає на соціальний захист інвалідів, 

громадян похилого віку та хворих, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги, є недостатній обсяг фінансування видатків на 

реалізацію державних програм щодо надання компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги. 

 

4. Мета програми 

 

Метою Програми є забезпечення виконання завдань у частині соціального 

захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої 

допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг. 

 

5. Основні завдання Програми 

 

Основним завданням Програми є: 

-  соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих 

на підтримку життєдіяльності; 

-  попередження виникнення складних життєвих обставин;  

- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем. 

 

6. Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофільній основі  

 

Цей Порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за 

догляд (далі — компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає 



соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних 

стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає соціальні 

послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі — соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі) та є: 

- особами з інвалідністю І групи; 

- дітьми з інвалідністю; 

- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 

- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не 

можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; 

- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні 

орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, 

які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують 

паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, 

травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій 

не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 

1161. 

Компенсація не призначається фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду особам, зазначеним вище, якщо такі особи отримують 

соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду. 

Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні 

послуги» обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в 

розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в 

якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та 

середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні 

послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про 

згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну 

компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає. 

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні 

послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її 

сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою 

обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом 

Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419. 

До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням 

компенсації, включаються чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, 

які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої 

освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених 

закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням 



навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за 

іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 

23 років і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, 

але проживають однією сім’єю. При цьому діти, які навчаються за денною 

формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 

років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї незалежно від 

реєстрації місця проживання чи місця перебування. До складу сім’ї фізичної 

особи, яка надає соціальні послуги, що звертається за призначенням компенсації, 

не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, та 

непрацездатні особи. 

Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги, 

подаються до Центру надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

Корюківської міської ради заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі та документи/відомості. 

Особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних 

послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної 

особи, яка надає соціальні послуги. 

Форми заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі та заяви про згоду отримувати соціальні послуги від 

фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на даний час затверджуються 

Мінсоцполітики. 

Заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі приймається Центром надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату Корюківської міської ради. 

Призначення компенсації здійснюється Управлінням соціального захисту 

населення із місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, до 

Центру надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської 

міської ради  таких документів: 

1) у паперовій формі: 

- заява про надання компенсації; 

- заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку; 

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує 

особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без 

громадянства — копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка 

потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та 

копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання 

(подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій 

надаються соціальні послуги на непрофесійній основі); 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 

осіб — платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні 



послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі); 

- копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг 

з догляду на непрофесійній основі дитині); 

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі 

довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї 

заявника; 

- копія акту огляду медико-соціальною експертною комісією; 

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді 

громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, 

затвердженою МОЗ; 

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді 

невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть 

самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою 

МОЗ; 

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за 

формою, затвердженою МОЗ; 

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження 

нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне 

захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, 

що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 

паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією 

лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими 

МОЗ; 

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання 

недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена); 

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення 

опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників). 

 

2) в електронній формі: 

- заява про надання компенсації; 

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі 

довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї 

заявника та відомості про членів його сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, 

сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер 

паспорта громадянина України чи документа, що підтверджує право на постійне 

проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 

https://krm.gov.ua/informatsiya-pro-vprovadzhennya-novogo-vydu-vyplat-kompensatsiyi-fizychnym-osobam-yaki-nadayut-sotsialni-poslugy-z-doglyadu-na-neprofesijnij-osnovi/#n16
https://krm.gov.ua/informatsiya-pro-vprovadzhennya-novogo-vydu-vyplat-kompensatsiyi-fizychnym-osobam-yaki-nadayut-sotsialni-poslugy-z-doglyadu-na-neprofesijnij-osnovi/#n16


переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку в паспорті); 

- відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата 

видачі, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини, прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності) батьків; 

- скановані копії документів, зазначених в пункті 1) цього Порядку, з 

урахуванням категорії особи, яка потребує надання соціальних послуг. 

На заяву та відомості, що подаються в електронній формі, накладається 

кваліфікований електронний цифровий підпис (або удосконалений електронний 

підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) 

фізичної особи, яка надає соціальні послуги та звертається за отриманням 

компенсації. 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Корюківської міської ради перевіряє подані/надіслані фізичною особою, яка 

надає соціальні послуги, документи/відомості, зазначає кількість прийнятих 

документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних 

документів, які необхідно подати, і дату, до якої ці документи мають бути подані. 

Повідомлення про прийняття заяви із пакетом документів видається 

особисто фізичній особі, яка надає соціальні послуги, під час подання заяви або 

надсилається їй протягом одного робочого дня із дати подання заяви на поштову 

або електронну адресу заявника. 

Якщо заява із пакетом документів надсилається поштою, днем подання 

заяви вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі. 

Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, заявнику 

повідомляється про те, які документи потрібно подати. Якщо їх буде подано не 

пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання 

заяви вважатиметься день її прийняття структурним підрозділом або 

відправлення поштою. 

Компенсація призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом 

місяця з дня звернення подано всі необхідні документи. 

Для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та догляду за нею 

складається акт про проведення обстеження сім’ї фахівцями структурного 

підрозділу. Форма акту про проведення обстеження сім’ї затверджується 

Мінсоцполітики. 

Якщо фізична особа надає соціальні послуги за місцем 

проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, але має інше зареєстроване місце проживання, обстеження 

сім’ї для встановлення факту догляду є обов’язковим. 

 

Виплата компенсації здійснюється наступним чином: 

Компенсація фізичним особам виплачується Корюківської міської радою 

на підставі наданих Управлінням соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації відомостей про суми нарахованої компенсації, 



що належить до виплати. Відомості надаються з супровідним листом,  

скріплюються відповідними підписами та печаткою.   

Виплата компенсації припиняється у разі: 
- зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає 

соціальні послуги та отримує компенсацію; 

- смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі; 

- смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала 

компенсацію; 

- перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, на повному державному утриманні або отримання 

соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах 

стаціонару за плату. 

 

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі: 
- перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами 

України понад 10 календарних днів; 

- перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на 

стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця. 

 

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється догляд, фізична 

особа, яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію, зобов’язана в 

десятиденний строк письмово повідомити про це структурним підрозділам, що 

здійснюють її виплату. Виплата компенсації припиняється з місяця, що настає за 

тим, у якому сталися зміни. 

 

7. Фінансове забезпечення Програми  

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету, в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради 

про бюджет на поточний рік.  

Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 241,0 тис.грн. 

 

8. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 

потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх проживання, 

врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили  у складні 

життєві обставини і потребують соціальних послуг та забезпеченню безпеки та 

якості їх життя. 

 

9. Контроль за ходом виконання Програми 

 



Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації завдань 

основними та безпосередніми учасниками Програми. 

Контроль за виконанням завдань здійснюється постійною комісією 

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

культурного розвитку. 

 

 

Секретар міської ради            А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                   № 5-4/VIІІ 

 

Про внесення змін до рішення 

другої сесії Корюківської міської ради  

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII 

«Про міський бюджет на 2021 рік»  

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 22 лютого 

2021 року № 77 «Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про 

міський бюджет на 2021 рік»», керуючись Бюджетним кодексом України, 

відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1.Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 

рік», а саме: 

 

1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2021 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 213 467 320 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 202 716 320 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

 



- видатки міського бюджету у сумі 232 591 752,44 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 208 373 782,44 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 24 217 970 гривень; 

 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700 гривень; 

 

- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 6 589 470 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 6 589 470 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 

гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом» 

 

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 45 993 476 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

1.2. Додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 

до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 139042000 138782000 260000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
86710000 86710000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 86710000 86710000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
7550000 7550000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
3600000 3600000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3930000 3930000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 7860000 7860000 0 0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1000000 1000000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
3600000 3600000 0

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 

підакцизних товарів
3260000 3260000

18000000 Місцеві податки 36662000 36662000 0 0

18010000 Податок на майно 22927000 22927000 0 0

18050000 Єдиний податок 13735000 13735000

19000000 Інші податки та збори 260000 0 260000 0

19010000 Екологічний податок 260000 0 260000 0

20000000 Неподаткові надходження 10256000 1345000 8911000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10000 10000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 10000 10000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1335000 1335000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 920000 920000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 600000 600000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
300000 300000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
400000 400000 0 0

22080400
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
400000 400000

22090000 Державне мито 15000 15000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8911000 8911000

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 25 лютого 2021 року № 5-4/VIIІ "Про внесення змін до 

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 1550000 0 1550000 1550000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1550000 1550000 1550000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 1550000 1550000 1550000

50000000 Цільові фонди 30000 0 30000 0

50110000
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами влади 
30000 0 30000

Разом 150878000 140127000 10751000 1550000

40000000 Офіційні трансферти 62589320 62589320 0 0

41000000 Від органів державного управління 62589320 62589320 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
61321700 61321700

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 61321700 61321700

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1267620 1267620 0 0

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

629220 629220

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

638400 638400

ВСЬОГО 213467320 202716320 10751000 1550000

Секретар міської ради                                                                                                                 А.ПЛЮЩ



ФІНАНСУВАННЯ

Разом
у т.ч.бюджет 

розвитку

1 3 4 5 6

200000 19286432,44 5819462,44 13466970 13236440

208000 19286432,44 5819462,44 13466970 13236440

208100 19286432,44 12408932,44 6877500 6646970

208400 0 -6589470 6589470 6589470

600000 19286432,44 5819462,44 13466970 13236440

602000 19286432,44 5819462,44 13466970 13236440

602100 19286432,44 12408932,44 6877500 6646970

602400
0 -6589470 6589470 6589470

19286432,44 5819462,44 13466970 13236440

Секретар міської ради                                                                                                                      А.ПЛЮЩ

2

                     Спеціальний фонд

Загальне фінансування

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Разом
Загальний 

фонд

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік

Додаток 2

до рішення  четвертої сесії Корюківської міської ради   

восьмого скликання від  25 лютого  2021 року № 5-4/VIIІ 

"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року 

№ 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

Всього за типом боргового зобов"язання 

Фінансування за активними операціями

Зміна обсягів бюджетних коштів  

Фінансування за типом кредитора

Внутрішнє фінансування

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку(спеціального фонду)

На початок періоду



    
(грн)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 87880956 77126956 35902400 3703500 10754000 8309980 6689450 1390000 0 0 6919980 96190936

0110000 87880956 77126956 35902400 3703500 10754000 8309980 6689450 1390000 0 0 6919980 96190936

Х 0100 Х 20709900 20709900 14732000 470900 0 600000 600000 0 0 0 600000 21309900

0110150 0150 0111 19982200 19982200 14732000 465900 19982200

0110180 0180 0133 727700 727700 5000 600000 600000 600000 1327700

Х 1000 Х 17215086,17 17215086,17 11235400 1797280 0 1100000 0 1100000 0 0 0 18315086,17

0111010 1010 0910 17203560 17203560 11224400 1797280 1100000 1100000 18303560

0111210 1210 0990 11526,17 11526,17 11000 11526,17

Х 2000 Х 6962900 6962900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6962900

0112010 2010 0731 4727500 4727500 4727500

0112111 2111 0726 1344500 1344500 1344500

0112144 2144 0763 838400 838400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838400

200000 200000 200000

638400 638400 638400

0112152 2152 0763 52500 52500 52500

Х 3000 Х 13885720 13885720 9935000 268220 0 0 0 0 0 0 0 13885720

0113050 3050 1070 206500 206500 206500

0113133 3133 1040 856500 856500 535000 80800 856500

0113160 3160 1010 100000 100000 100000

0113192 3192 1030 331300 331300 331300

0113241 3241 1090 12091420 12091420 9400000 187420 12091420

0113242 3242 1090 300000 300000 300000

Х 6000 Х 16862200 6482200 0 1167100 10380000 839950 839950 0 0 0 839950 17702150

Охорона здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Державне управління

Інша діяльність у сфері державного управління

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Надання дошкільної освіти

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

усього
у тому чмслі 

бюджет 

розвитку

 видатки 

споживання

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 

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

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і 

осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

4

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Корюківська міська рада (апарат)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Житлово - комунальне господарство

Додаток 3

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 року № 5-4/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

РОЗПОДІЛ

 видатків Корюківського міського бюджету на 2021 рік

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

Корюківська міська рада (апарат)

Освіта

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет 

(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету) 

Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання 

            з   них

видатки 

розвитку

          з    них

видатки 

розвитку

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування  бюджетної програми або напрямку  видатків згідно з Типовою 

програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії



0116011 6011 6020 140000 140000 140000

0116020 6020 0620 10380000 10380000 10380000

0116030 6030 0620 6342200 6342200 1167100 839950 839950 839950 7182150

Х 7000 Х 11845150 11471150 0 0 374000 5363454 5249500 30000 0 0 5333454 17208604

0117130 7130 0421 80000 30000 50000 80000

0117310 7310 0443 3899500 3899500 3899500 38995000117321 7321 0443 0

0117322 7322 0443 900000 900000 900000 900000

0117350 7350 0443 400000 400000 400000 400000

0117412 7412 0451 299000 299000 299000

0117461 7461 0456 11399900 11399900 11399900

0117650 7650 0490 20000 20000 40000 40000 40000 60000

0117660 7660 0490 10000 10000 10000 10000

0117680 7680 0490 21250 21250 21250

0117691 7691 0490 113954 30000 83954 113954

0117693 7693 0490 25000 25000 25000

Х 8000 Х 400000 400000 0 0 0 406576 0 260000 0 0 146576 806576

0118110 8110 0320 400000 400000 400000

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Здійснення заходів із землеустрою

Економічна діяльність

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги   

Організація благоустрою населених пунктів

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 

на неї

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво медичних установ та закладів

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 

документації)

Виконання заходів за рахунок цільових фонди, утворених Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 

або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 

торгах та проведення таких торгів

Інша діяльність

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю



0118340 8340 0540 406576 260000 146576 4065760119800 9800 0180 0

0600000 118224426,3 118224426,3 83945116,94 6215060 0 15907990 8096990 7811000 0 0 8096990 134132416,3

0610000 118224426,3 118224426,3 83945116,94 6215060 0 15907990 8096990 7811000 0 0 8096990 134132416,3

Х 0100 Х 1167400 1167400 952400 0 0 0 0 0 0 0 0 1167400

0610160 0160 0111 1167400 1167400 952400 1167400

Х 1000 Х 104749816,27 104749816,27 75242716,94 5462550,00 0,00 13256520,00 5449520,00 7807000,00 0,00 0,00 5449520,00 118006336,27

0611010 1010 0910 3646860 3646860 2510000 197160 400000 400000 4046860

0611021 1021 0921 24455090 24455090 11500000 4646390 7431800 25800 7406000 25800 31886890

0611031 1031 0921 61321700 61321700 50261700 61321700

0611061 1061 0921 5273720 5273720 5273720 5273720

0611070 1070 0960 3749100 3749100 2480000 202500 3749100

0611080 1080 0960 5660920 5660920 4346520 246800 5660920

0611141 1141 0990 4861010 4861010 3570000 139650 151000 150000 1000 150000 5012010

0611142 1142 0990 290000 290000 290000

0611160 1160 0990 747450 747450 560000 30050 747450

0611210 1210 0990 17686,27 17686,27 14496,94 17686,27

Х 3000 Х 423700 423700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423700

0613140 3140 1040 423700 423700 423700

Х 4000 Х 9580010 9580010 6300000 752510 0 4000 0 4000 0 0 0 9584010

0614030 4030 0824 1796170 1796170 1230000 148570 4000 4000 1800170

0614040 4040 0824 875280 875280 570000 38880 875280

0614060 4060 0828 6538560 6538560 4500000 565060 6538560

0614082 4082 0829 370000 370000 370000

Х 5000 Х 2303500 2303500 1450000 0 0 0 0 0 0 0 0 2303500

0615011 5011 0810 200000 200000 200000

0615012 5012 0810 80000 80000 80000

0615031 5031 0810 2023500 2023500 1450000 2023500

Х 7000 Х 0 0 0 0 0 2647470 2647470 0 0 0 2647470 2647470

0617321 7321 0443 2618620 2618620 2618620 2618620

0617325 7325 0443 28850 28850 28850 28850

3700000 2268400 2268400 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 2268400

3710000 2268400 2268400 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 2268400

Х 0100 Х 1096100 1096100 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 1096100

3710160 0160 0111 1096100 1096100 833800 7300 1096100

Х 9000 Х 1172300 1172300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1172300

3719110 9110 0180 812300 812300 812300

3719800 9800 0180 360000 360000 360000

 208373782,44 197619782,44 120681316,94 9925860 10754000 24217970 14786440 9201000 0 0 15016970 232591752,44

А.ПЛЮЩ

Державне управління

Культура і мистецтво

Освіта

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Економічна діяльність

Фізична культура і спорт

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо - 

юнацьких спортивних товариств

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських 

видів спорту

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля  та інших клубних закладів

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

неолімпійських видів спорту

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних громадах

Державне управління

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання дошкільної освіти

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 

освіти 

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

Всього   видатків       

Секретар міської ради

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Будівництво освітніх установ та закладів 

Міжбюджетні трансферти

Реверсна дотація

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів



(грн)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Корюківська міська 

рада (апарат)
162000 200700 0 -38700 -38700 162000 162000

0118800 8800 Кредитування 162000 38700 0 200700 0 -38700 0 -38700 162000 0 0 162000

0118831 8831 1060

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам на селі

162000 38700 200700 162000 38700 200700

0118832 8832 1060

Повернення довгострокових 

кредитів, наданих 

індивідуальним забудовникам 

на селі
-38700 -38700

0 -38700 -38700

Всього 162000 200700 -38700 -38700 162000 162000

Секретар міської ради                                                                                                                                   А.ПЛЮЩ

Спеціальний фонд 

разом разом 
загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Додаток   4

Додаток 4

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради   

восьмого  скликання від  25  лютого  2021 року № 5-4/VIIІ 

"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-

2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

 Корюківського міського бюджету в 2021 році

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

КРЕДИТУВАННЯ

Повернення кредитів Надання кредитів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видаткв 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд 

Кредитування -всього

загальний 

фонд 

загальний 

фонд 
разом 



1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету/код бюджету
Усього

1 3

41033900/99000000000 61321700

41053900/ 25100000000 206 500

41055000/ 25100000000 638 400

410539000/25532000000 422 720

Х 62 589 320

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної 

класифікації аидатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - отримувача міжбюджетного 

трансферту

Усього

1 2 3 4

3719110 9110 Реверсна дотація / Державний бюджет 812300

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів/ Державний бюджет 360000

Х Х УСЬОГО за розділом 1 1172300

Додаток 5

до рішення  четвертої  сесії     Корюківської 

міської ради   восьмого  скликання    від  25 

лютого  2021 року № 5-4/VIIІ "Про внесення змін 

до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-

2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

         Секретар міської ради                                                                                                                                А.ПЛЮЩ                 

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача  міжбюджетного 

трансферту

1. Трансферти із загального фонду

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету / Обласний бюджет Чернігівської області

УСЬОГО за розділом 1

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

1. Трансферти із загального фонду

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної 

громади



(грн)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування обєкта бдівництва/ вид будівельних  робіт, в тому 

числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

об’єкта, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг ввидатків бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об’єкта в 

бюджетному періоді,. 

гривень

Рівень готовності об’єкта на кінець 

бюджетного періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 6689450

0110180 0180 0133

Інша діяльність у сфері 

державного управління Капітальні видатки 600000

0116030 6030 0620

Організація благоустрою 

населених пунктів Капітальні видатки 839950

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція нежитлового приміщення під 

автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна 

9-а, м.Корюківка, Чернігвської області 2020-2021 1557450 30450

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

ПКД "Капітальний ремонт автомобільної 

дороги по вул.Слов’янська м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області" 2021 65000 65000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по 

вул. Вокзальна, м.Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівської області 2021 1404550 1404550 100

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по 

вул. Дудка в м.Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області 2021 2300000 2300000 100

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

ПКД на  реконструкцію перехрестя вул. 

Шевченка з вул. Вознесенська в м.Корюківка 

Корюківського району Чернігівської області
2021 49500 49500

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства

Реконструкція перехрестя вул. Шевченка з вул. 

Вознесенська в м.Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області 2021 50000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт санвузла акушерсько-

гінекологічного відділення КНП "Корюківська 

ЦРЛ" за адресою: Чернігівська обл., 

м.Корюківка, вул. Шевченка, 101 2021 450000 450000

0117322 7322 0443

Будівництво медичних установ та 

закладів

Капітальний ремонт приймально-

діагностичного відділення КНП "Корюківська 

ЦРЛ" за адресою: м.Корюківка, вул. 

Шевченка, 101, Чернігівської обл. 

Коригування 2021 450000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій 

(містобудівної документації) Капітальні видатки 400000

011760 7650 0490

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи 

права на неї Капітальні видатки 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення або прав на них 

комунальної власності для Капітальні видатки 10000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської 

ради 8096990

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої 

освіти  закладами загальної 

середньої освіти Капітальні видатки 25800

0611061 1061 0921

Надання загальної середньої 

освіти  закладами загальної 

середньої освіти 

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст №1 

з енергоефективними заходами та створенням 

нового освітнього простору по вул. Шевченка, 

54 в м.Корюківка, Чернігівської обл., з 

виділенням черговості: І черга - зовнішнє 

утеплення; ІІ черга - заміна покриття, 

зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 

внутрішнє опорядження та заміна інженерних 

мереж з улаштуванням ІТМ 2018-2021 79319120 5273720 100

0611141 1141 0990

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти Капітальні видатки 150000

0617321 7321 0443

Будівництво освітніх установ та 

закладів 

Реконструкція  Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст №1 

з енергоефективними заходами та створенням 

нового освітнього простору по вул. Шевченка, 

54 в м.Корюківка, Чернігівської обл., з 

виділенням черговості: І черга - зовнішнє 

утеплення; ІІ черга - заміна покриття, 

зовнішніх вікон та дверей; ІІІ черга - 

внутрішнє опорядження та заміна інженерних 

мереж з улаштуванням ІТМ 2018-2021 79319120 2618620 100

0617325 7325 0443

Будівництво споруд, установ та 

закладівфізичної культури та 

спорту

ПКД та відшкодування експертизи 

кошторисної  частини проектної документації 

"Футбольний стадіон з олаштуванням трибун 

та роздягалень на території Корюківської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 4 по вулиці Шевченка, 116 а, 

м.Корюківка, Чернігівської області - 

будівництво. Коригування". 2020-2021 9363334 95,5 28850 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 14786440 Х

Секретар міської ради                                                                                                             А.ПЛЮЩ

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2021 році

РОЗПОДІЛ

Додаток 6

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради  восьмого  

скликання  від 25 лютого  2021 року № 5-4 / VIIІ"Про внесення змін до 

рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 

грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ  "Про міський бюджет на 2021 рік"   



РОЗПОДІЛ

у 2021 році

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2
3 4 5 6 7 8

0100000 Корюківська міська рада (апарат) 45993476 38858750 7134726 6689450

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на 

2019-2021 роки

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 90000 90000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 400000 400000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 650000 50000 600000 600000

0110180 0180 0111 Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у 

Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

06.10.2020 138700 138700

0112010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 4727500 4727500

0112111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та 

модернізації матеріально - технічної бази закладів первинної 

медико - санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 1344500 1344500

0112144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування на 

цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих 

на цукровий діабет жителів Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 - 2023роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 838400 838400

0112152 2152 0763

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 52500 52500

0113133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки 

Корюківського міського молодіжного центру "КУБ" 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 856500 856500

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

Програма призначенн і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021 100000 100000

0113192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність 

яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на 

2021-2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 331300 331300

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

«Соціальний захист  окремих категорій населення на 2019-

2021 роки»

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 270000 270000

0113242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів 

їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 

роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 30000 30000

0116011 6011 6020

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 

впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 - 

2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 140000 140000

0116020 6020 0620

 Забезпечення функціонування  підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги   

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 

статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 

міської ради на 2020-2022 роки", "Програма запобігання 

бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на 

території Корюківської міської ради на 2020-

2022роки""Поводження з твердими побутовими відходами в 

Корюківській територіальній громаді на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сісії 

сьомого скликання від 

20.12.2018, тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 10380000 10380000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2021роки", "Програма (План) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік", 

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 , рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради від 15.12.2020 5638550 4798600 839950 839950

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 93600 93600

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у 

житловій забудові Корюківської територіальної громади на 

2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 1450000 1450000

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять пршої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 80000 80000

0117310 7310 0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» 

на 2019-2021роки", "Програма (План) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік", 

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання 

від 15.12.2020 3899500 3899500 3899500

0117322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

Програма підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської територіальної 

громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 900000 900000 900000

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 400000 400000 400000

0117412 7412 0451

Регулювання цін на послуги місцевого 

автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-

2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 299000 299000

0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктуриза рахунок 

коштів місцевого бюджету

«Розвиток житлово-комунального господарства та 

благоустрій населених пунктів Корюківської міської 

ради» на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018 11399900 11399900

0117650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 60000 20000 40000 40000

0117660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення 

таких торгів

"Програма створення чи коригування містобудівниї 

документації та регулювання земельних відносин на 

2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

17.12.2019 10000 10000 10000

0117680 7680 0490

Членські внески до асоціації органів 

місцевого самоврядування "Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 21250 21250

0117693 7693 0490

Інші заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл 

громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-

2023 роки

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 25000 25000

0118110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідацію 

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської 

громади на 2021  - 2023 роки"

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2022 400000 400000

0118340 8340 0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки", "Програма 

раціонального використання та охорони водних ресурсів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії 

Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 

20.12.2018, рішенням другої 

сесії Корюківської міської 

ради восмьмого скликання 

від 15.12.2020 406576 406576

0118831 8831 1060 Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового 

будівництва "Власний дім"на 2021-2023 роки на території 

Корюківської міської ради

Рішення другої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого  скликання від 

15.12.2020 200700 162000 38700

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Додаток 7

до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради   

восьмого скликання від 25 лютого  2021 року № 5-4/VIIІ 

"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання  від 15 грудня 2020 року

№ 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або 

напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента, 

яким затверджено місцеву 

регіональну прогаму

Усього
Загальний 

фонд



0119800 9800 0180 Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно - 

рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській 

області на покращення матеріально - технічного стану 9 

державної пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на 

2020-2022 роки

Рішення тридцять третьої 

сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 

06.02.2020 60000 60000

0119800 9800 0180

Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

Програма покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦК таСП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 

2021 рік

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021 50000 50000

0119800 9800 0180
Субвені з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально - 

економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 

2019-2021 роки"

Рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25.02.2021, 250000 250000

РАЗОМ 45993476 38858750 7134726 6689450

               Секретар міської ради                                                                                                                                                     А.ПЛЮЩ



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                               

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання)  

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                   № 6-4/VIІІ 

 

Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання 

«Про План (Програму) соціально – економічного  

та культурного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 22 лютого 

2021 року № 79 «Про внесення змін до Плану (Програми) соціально-

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2021 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Плану (Програми) соціально–економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік, 

що затверджений рішенням другої сесії восьмого скликання від 15 грудня 2020 

року, а саме до Додатку 1 «Перелік робіт, об’єктів виробничого призначення та 

соціальної сфери, заходів, які будуть фінансуватися з міського бюджету та 

інших джерел, включених у План (Програму) соціально–економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021 

рік» (далі – Перелік):  

1.1. В тексті Переліку слова: «Державний бюджет» замінити словами: 

«Державний бюджет та інші джерела». 

1.2. Пункти 15 та 45 Переліку викласти в новій редакції, та доповнити 

даний Перелік пунктами 51 та 52 наступного змісту: 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування об’єкту, робіт та заходів, 

що здійснюватимуться за планом 

(програмою) 

 

Орієнтовний обсяг фінансування 

Всього по 

об’єкту, 

 

 

тис.грн. 

Державний 

бюджет та 

інші 

джерела, 

тис.грн. 

Бюджет 

Корюківської 

міської ради, 

 

тис.грн. 

15 Реконструкція покрівлі будівлі з 

утепленням та гідроізоляцією, 

дошкільного навчального закладу №4 

«Веселка», м. Корюківка, Чернігівській 

області» 

   3000,00 1500,00         1500,00 

45 Трактор з навісним обладнанням для 

комунального підприємства 

    600,00 0,00         600,00 

51 Влаштування зупинок громадського 

транспорту на території громади 

    150,00 100,00         50,00 

52 Реконструкція вулиці Шевченка      4000,00 0,00         4000,00 

 

1.3. У пункті Переліку «Всього по плану (Програмі)» цифри 

«185852,215», «111564,428», «74287,787» змінити цифрами «188645,345», 

«112164,428», «76480,917».  

    

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                        Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                                                                                                               

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                      № 7-4/VIІІ 

 

Про затвердження Положень про 

тендерний комітет та уповноважену особу (осіб) 

Корюківської міської ради  

 

 

З метою організації та проведення публічних закупівель для забезпечення 

потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

культурного розвитку, постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, відповідно до ст. 11 та 

розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні 

закупівлі», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про тендерний комітет Корюківської міської 

ради, що додається. 

 

2. Затвердити Положення про уповноважену особу (осіб) Корюківської 

міської ради, що додається. 

 

3. Створити тендерний комітет Корюківської міської ради у складі: 

1) голова тендерного комітету – Кукуюк Оксана Леонідівна, начальник 

відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого апарату 

міської ради; 

2) заступник голови тендерного комітету – Ващенко Іван Олександрович, 

начальник юридичного відділу - державний реєстратор виконавчого апарату 

міської ради; 



3) секретар тендерного комітету – Лагодна Діана Олегівна, провідний 

спеціаліст відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого 

апарату міської ради; 

4) члени тендерного комітету: 

- Биков Олександр Миколайович, заступник міського голови з питання 

діяльності виконавчих органів ради; 

- Бабич Вікторія Сергіївна, головний спеціаліст - державний реєстратор 

виконавчого апарату міської ради; 

- Лимаренко Ніна Петрівна, начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

- Кожема Оксана Миколаївна, начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності - головний бухгалтер виконавчого апарату міської ради. 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.05.2020 року № 4-36/VII 

«Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену особу 

(осіб) Корюківської міської ради». 

    

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку, та постійну комісію міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 
 

 

 

 

                                                                



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 року 

№ 7-4/VIII 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про тендерний комітет 

Корюківської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до абзацу четвертого пункту 11 

частини першої статті 9 та абзацу тринадцятого підпункту 1 пункту 4 Розділу Х 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) і визначає правовий 

статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного 

комітету. 

1.2. Замовник - Корюківська міська рада. 

1.3. Тендерний комітет – це службові (посадові) та інші особи 

Корюківської міської ради, призначені відповідальними за організацію та 

проведення процедур закупівлі згідно із Законом. 

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за 

організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель комітет та 

уповноважену особу (осіб). 

1.5. Метою створення комітету є організація та проведення процедур 

закупівель на засадах колегіальності та неупередженості. 

1.6. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-

правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням. 

 

2. Порядок утворення та організація діяльності комітету 
2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може 

утворити один або декілька комітетів. 

2.2. Склад комітету, зміни до нього та Положення про комітет 

затверджуються рішенням сесії Корюківської міської ради. 

2.3. До складу комітету не можуть входити посадові особи та 

представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України. 

Членство в Комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами 

Корюківської міської ради та учасника чи між інтересами учасників процедури 

закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість 

прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. 

2.4. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який 

затверджується рішенням сесії Корюківської міської ради.  

2.5. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, 

секретаря із числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19#n155
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19


У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник 

голови комітету. 

У разі відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член 

Комітету, визначений головою комітету. 

2.6. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним у разі 

присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. 

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі 

потреби. 

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок 

денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання. 

2.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, 

приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 

голос голови комітету є вирішальним. 

Рішення комітету оформлюється протоколом із зазначенням дати 

прийняття рішення, у якому відображаються результати поіменного 

голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з 

кожного питання. 

Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його 

засіданні. 

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у 

протоколі з обґрунтуванням причин відмови. 

 

3. Головні функції комітету 

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. 

У ході роботи він забезпечує реалізацію таких функцій: 

- планування закупівель, складання та затвердження річного плану 

закупівель та змін до нього за умови що вартість предмета закупівлі товару 

(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт -

1,5 мільйонів гривень; 

- здійснення вибору процедури закупівлі та проведення процедур 

закупівель; 

- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний 

вибір переможця процедури закупівлі; 

- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; 

- забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних 

закупівель відповідно до Закону; 

- надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у 

процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації в разі отримання 

відповідних запитів; 

- здійснення інших дій, передбачених Законом. 

 

4. Права та обов’язки членів комітету 

4.1. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з 

питань організації та здійснення закупівель. 
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4.2. Члени комітету мають право: 

- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, 

роботах та послугах, що будуть закуповуватися; 

- аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, 

укладених відповідно до Закону; 

- виносити питання на розгляд комітету; 

- приймати рішення з оформленням відповідного протоколу комітету 

щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, 

допущених під час унесення інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель; 

- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, 

необхідну для проведення процедур закупівель; 

- уносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету; 

- ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та 

інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних 

вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо; 

- здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

4.3. Члени комітету зобов’язані: 

- брати участь у всіх його засіданнях особисто; 

- організовувати та проводити процедури закупівель; 

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний 

вибір переможця процедури закупівлі; 

- дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та 

цього Положення; 

- здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

4.4. Голова комітету: 

- організовує роботу Комітету; 

- приймає рішення щодо проведення засідань комітету; 

- визначає дату і місце проведення засідань комітету; 

- пропонує порядок денний засідань комітету; 

- веде засідання комітету; 

- вносить на розгляд голови міської ради пропозиції щодо змін у складі 

комітету; 

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

4.5. Секретар комітету забезпечує: 

- ведення та оформлення протоколів засідань комітету; 

- оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних 

питань його діяльності; 

- за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи; 

- зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель; 

- дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з 

документами; 

- розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизовані електронні 

майданчики; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/922-19


- виконання інших повноважень відповідно до законодавства. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на комітет функцій. 

5.2. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-

правовими актами, розробленими відповідно до Закону, голова, заступник, 

секретар, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України. 

5.3. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та 

достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель. 

 

 

Секретар міської ради       А.ПЛЮЩ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 року 

№ 7-4/VIII 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про уповноважену особу (осіб) 

Корюківської міської ради 
 

1. Загальні положення  

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні 

організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи (осіб), а 

також їх права, обов’язки та відповідальність. 

1.2. Замовник- Корюківська міська рада. 

1.3. Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка 

є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та 

формування звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання 

електронної системи закупівель/спрощених закупівель та оприлюднення 

документів, інформації згідно з цим Законом на підставі розпорядження міського 

голови.  

1.4. Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб, за 

умови що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та формування 

звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної 

системи закупівель/спрощених закупівель, оприлюднення інших документів, 

інформації згідно із Законом. 

1.5. Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником 

(у разі такого залучення) за договором про надання послуг для формування звіту 

про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи 

закупівель/спрощених закупівель, оприлюднення інших документів, інформації 

згідно із Законом. 

1.6. Уповноважена особа під час організації та формування звіту про 

договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи 

закупівель/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об’єктивність та 

неупередженість процесу організації та формування звіту про договір про 

закупівлю, укладеного без використання електронної системи 

закупівель/спрощених закупівель, оприлюднення інших документів, інформації 
згідно із Законом в інтересах замовника. 

1.7. Уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються Законом, 

іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим 

Положенням. 



2. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб) 

 

2.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі розпорядження 

міського голови у відповідності до норм трудового законодавства. 

Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у 

разі такого залучення) за договором про надання послуг для формування звіту 

про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи 

закупівель /спрощених закупівель. 

2.2. Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами 

посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні 

депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 

депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. 

2.3. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно 

створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами 

учасників спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність 

і неупередженість ухвалення рішень. 

Для цілей цього Положення конфліктом інтересів вважається наявність 

приватного інтересу у працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які 

діють від імені замовника і беруть участь у проведенні спрощеної закупівлі або 

можуть вплинути на результати цієї спрощеної закупівлі, що може вплинути на 

об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи 

невчинення дій під час проведення спрощеної закупівлі, та/або наявність 

суперечності між приватним інтересом працівника замовника чи будь-якої особи 

або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні спрощеної 

закупівлі та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає 

на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи 

невчинення дій під час проведення спрощеної закупівлі. 

2.4. Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених 

осіб у залежності від обсягів закупівель. 

2.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право 

визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її 

відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці). 

2.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати вищу освіту. 

Уповноважені особи можуть пройти навчання з питань організації та 

здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті. 

Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених цим 

Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у 

сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом 

проходження безкоштовного тестування. Порядок організації тестування 

уповноважених осіб визначається Уповноваженим органом. 

В залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі 

(особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях: 

- в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і 

послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах 

інформації про ринкову кон’юнктуру; 



- в чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які 

закуповуються замовником; 

- у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про 

закупівлю товарів, робіт і послуг тощо. 

2.7. Під час користування електронною системою закупівель 

уповноважена особа вносить до електронної системи закупівель персональні 

дані, надає згоду на їх обробку та оновлює такі дані у разі їх зміни. Персональні 

дані, внесені уповноваженою особою до електронної системи закупівель, не 

оприлюднюються. 

2.8. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі 

законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, 

регіональних угод, колективних договорів.  

2.9. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій 

керується наступними принципами: 

- добросовісна конкуренція серед учасників; 

- максимальна економія, ефективність та пропорційність; 

- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 

- недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 

- об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі; 

- запобігання корупційним діям і зловживанням. 

2.10. Уповноважена особа (особи): 

- планує закупівлі та формує річний план закупівель та зміни донього в 

електронній системі закупівель за умови, що вартість закупівель товарів, робіт і 

послуг не перевищує 50 тисяч гривень та/або перевищує 50 тисяч гривень та є 

меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 

Закону України «Про публічні закупівлі»; 

- формує звіт про договір про закупівлю, укладений без використання 

електронної системи закупівель / проводить спрощені закупівлі; 

- використовує електронний каталог PROZORRO MARKET для закупівлі 

товарів, керуючись вартісними межами закупівлі відповідно до Закону;  

- забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 

переможця спрощеної закупівлі; 

- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних 

документів з питань закупівель, визначених цим Законом; 

- забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, 

необхідної для виконання вимог цього Закону; 

- надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення; 

- здійснює інші дії, передбачені Законом, розпорядчим рішенням 

замовника. 

2.11. Уповноважена особа (особи) має право: 

- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, 

роботах і послугах, що будуть закуповуватися; 

- пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель; 



- ініціювати залучення інших працівників замовника (оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі, інших 

документів та інформації, за рішенням замовника уповноважена особа може 

залучати інших працівників замовника); 

- ініціювати створення робочих груп (за рішенням замовника може 

утворюватися робоча група у складі працівників замовника для розгляду 

пропозицій. У разі утворення робочої групи уповноважена особа є її головою та 

організовує її роботу. До складу робочої групи застосовуються вимоги абзацу 

другого частини сьомої статті 11 Закону. Робоча група бере участь у розгляді 

пропозицій, а рішення робочої групи має дорадчий характер); 

- приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору 

про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам закупівлі, та 

підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи; 

- вимагати та отримувати від службових осіб і виконавчих органів та 

апарату замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань 

(функцій), пов’язаних з організацією та проведенням спрощених закупівель; 

- брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з 

функціональними обов’язками уповноваженої особи (осіб); 

- давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в 

межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої 

особи (осіб); 

- здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

2.12. Уповноважені особа (особи) зобов’язана: 

- дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель 

та цього Положення; 

- організовувати та формувати звіт про договір про закупівлю, укладеного 

без використання електронної системи закупівель /спрощені закупівлі; 

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників закупівель; 

- у встановленому Законом порядку визначати переможців спрощених 

закупівель; 

- оприлюднювати іншу інформацію, документи, передбачені Законом. 

2.13. Уповноважена особа (особи) персонально відповідає: 

- за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до 

законів України; 

- за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-

порталі Уповноваженого органу; 

- за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель. 

 

 

Секретар міської ради             А.ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                      м. Корюківка                                    № 8-4/VIІІ 

 

Про затвердження переліку відділень 

комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги  

«Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради 

 

 

В зв’язку зі зміною засновника комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, враховуючи 

рекомендації постійних комісій міської ради, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік відділень комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради (додається). 

 

2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради забезпечити ефективну діяльність 

відділень.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 25.02.2021 року № 8-4/VIІІ 

 

 

Перелік відділень 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради 

 

1) Лікарські амбулаторії: 

- Корюківська міська лікарська амбулаторія загальної практики – сімейної 

медицини; 

- Холминська селищна лікарська амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини; 

- Наумівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини; 

- Сядринська сільська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини. 

 

2) Пункти здоров’я:  

- Перелюбський пункт здоров’я; 

- Козилівський пункт здоров’я; 

- Олександрівський пункт здоров’я; 

- Рибинський пункт здоров’я; 

- Савинківський пункт здоров’я; 

- Сахутівський пункт здоров’я. 

 

3) Фельдшерські пункти: 

- Білощицько-Слобідський фельдшерський пункт; 

- Будянський фельдшерський пункт; 

- Домашлинський фельдшерський пункт;  

- Жуклянський фельдшерський пункт; 

- Забарівський фельдшерський пункт;  

- Камківський фельдшерський пункт; 

- Охрамієвицький фельдшерський пункт;  

- Прибинський фельдшерський пункт; 

- Радомський фельдшерський пункт; 

- Рейментарівський фельдшерський пункт; 

- Тютюнницький фельдшерський пункт; 

- Хотіївський фельдшерський пункт; 

- Шишківський фельдшерський пункт.  



Місце провадження господарської діяльності відділень  

КНП «ЦПМСД «Корюківський центр сімейної медицини»  

Корюківської міської ради 

 

- Корюківська міська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини: 15300,Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. 

Шевченка, буд. 101; 

- Холминська селищна лікарська амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини: 15331,Чернігівська обл., Корюківський р-н, смт. Холми, 

вул. Центральна, буд. 143-А; 

- Наумівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини: 15314, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Наумівка, вул. 

Бородавка, буд. 2-А; 

- Сядринська сільська лікарська амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини: 15323, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Сядрине, 

вул. Заводська, буд. 5; 

- Перелюбський пункт здоров’я: 15312, Чернігівська обл., Корюківський 

р-н, с. Перелюб, вул. Центральна, буд. 28; 

- Козилівський пункт здоров’я: 15332, Чернігівська обл., Корюківський 

р-н, с. Козилівка, вул. Незалежності, буд. 30; 

- Олександрівський пункт здоров’я: 15352, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Олександрівка, вул. Зарічна, буд. 31; 

- Рибинський пункт здоров’я: 15321, Чернігівська обл., Корюківський             

р-н, с. Рибинськ, вул. Перемоги, буд. 6/1 та буд. 6/2; 

- Савинківський пункт здоров’я: 15360, Чернігівська обл., Корюківський 

р-н, с. Савинки, вул. Л. Українки, буд. 1; 

- Сахутівський пункт здоров’я: 15351, Чернігівська обл., Корюківський 

р-н, с. Сахутівка, вул. Шевченка, буд. 40-а; 

- Білощицько-Слобідський фельдшерський пункт: 15320, Чернігівська 

обл., Корюківський р-н, с. Білошицька Слобода, вул. Центральна, буд. 58; 

- Будянський фельдшерський пункт: 15341, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Буда, вул. Центральна, буд. 6; 

- Домашлинський фельдшерський пункт: 15362, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Домашлин, вул. Молодіжна, буд. 28;  

- Жуклянський фельдшерський пункт: 15334, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Жукля, вул. Центральна, буд. 30-а; 

- Забарівський фельдшерський пункт: 15342, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Забарівка, вул. Гагаріна, буд. 30; 

- Камківський фельдшерський пункт: 15330, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Камка, вул. Польова, буд. 4;  

- Охрамієвицький фельдшерський пункт: 15313,Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Охрамієвичі, вул. Шевченка, буд. 46; 

- Прибинський фельдшерський пункт: 15311, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Прибинь, вул. Лісова, буд. 3; 



- Радомський фельдшерський пункт: 15470, Чернігівська обл., 

Семенівський р-н, с. Радомка, вул. Миру, буд. 22; 

- Рейментарівський фельдшерський пункт: 15335, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Рейментарівка, вул. Лісова, буд. 5; 

- Тютюнницький фельдшерський пункт: 15350, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Тютюнниця, вул. Б. Хмельницького, буд. 52-а; 

- Хотіївський фельдшерський пункт: 15360, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Хотіївка, вул. Довженка, буд. 9-б; 

- Шишківський фельдшерський пункт: 15310, Чернігівська обл., 

Корюківський р-н, с. Шишківка, вул. Центральна, буд. 27.  

 

 

Секретар міської ради             А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання)  

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                    № 9-4/VIІІ 

 

Про затвердження Переліку об’єктів 

міської комунальної власності, 

що підлягають приватизації у 2021 році 

 

 

З метою реалізації завдань по приватизації об’єктів міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади в особі Корюківської 

міської ради у 2021 році, забезпечення надходження коштів до міського 

бюджету, враховуючи рішення другої сесії міської ради восьмого скликання від 

15 грудня 2020 року № 6-2/VIII «Про затвердження міських Програм», рішення 

вісімнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 15 листопада 2018 року 

«Про приватизацію майна міської комунальної власності», рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку, відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», керуючись ст.ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році (далі – 

Перелік), що додається.  

 

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради опублікувати 

Перелік об’єктів міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації у 2021 році, на офіційному 

сайті Корюківської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня прийняття 

даного рішення.  

 



3. Виконавчому апарату та виконавчому комітету міської ради 

здійснювати заходи по приватизації об’єктів згідно Переліку, відповідно до 

вимог чинного законодавства України та цього рішення. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 



Додаток  

до рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

                                                                                                      від 25.02.2021 року №9-4/VІII 

 

 

ПЕРЕЛІК 

 об’єктів комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади,  

що підлягають приватизації у 2021 році 

 

Найменування 

об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Балансоутримувач Спосіб 

приватизації 

Нежитлова 

будівля, 

адмінбудівля 

Чернігівська 

область, 

Корюківський 

район,  

с. Тютюнниця, 

вул. 

Хмельницького Б., 

буд. 45а 

0,1051 Корюківська 

міська рада 

Електронний 

аукціон без 

умов 

 

 

Секретар міської ради                                                           А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                  № 10-4/VIІІ 

 

Про встановлення викупної ціни 

об’єктів нерухомого майна,  

які перебувають у приватній власності  

фізичних осіб та викуповуються 

 

 

Розглянувши звіти про оцінку майна: приміщення площею 213,3 кв.м. на 

І-му та ІІ-му поверхах в адміністративній будівлі «2 А» та гараж «Б 1» 

площею 47,5 кв.м., які входять до складу 21/100 частки у праві власності на 

нежитлові будівлі, що перебувають у приватній власності гр. Акуленка Д.О., 

та знаходяться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто 

Корюківка, вулиця Вокзальна, будинок 24, виконані приватним 

підприємством «Десна-Експерт-М», враховуючи рішення третьої позачергової 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 08 лютого 2021 року 

№ 2-3/VIІI «Про викуп об’єкта нерухомого майна, що перебуває у приватній 

власності фізичної особи», рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIІI «Про міській бюджет 

на 2021 рік» та № 6-2/VIІI «Про затвердження міських Програм», протоколи 

проведення переговорів щодо умов викупу 21/100 частки у праві власності на 

нежитлові будівлі від 08.02.2021 року та 24.02.2021 року, рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природнього середовища та з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Взяти до відома звіт про оцінку майна: приміщення площею 213,3 

кв.м. на І-му та ІІ-му поверхах в адміністративній будівлі «2 А», які входять до 



складу 21/100 частки у праві власності на нежитлові будівлі, що перебувають 

у приватній власності гр. Акуленка Д.О. та знаходяться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 24. Звітом про оцінку 

майна встановлена ринкова вартість об’єкта в розмірі 529 451,00 грн. (п’ятсот 

двадцять дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 00 копійок) без 

урахування ПДВ. 

 

2. Взяти до відома звіт про оцінку майна: гараж «Б 1» площею 47,5 кв.м., 

який входить до складу 21/100 частки у праві власності на нежитлові будівлі, 

що перебуває у приватній власності гр. Акуленка Д.О. та знаходиться за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 24. Звітом про 

оцінку майна встановлена ринкова вартість об’єкта в розмірі 38 664,00 грн. 

(тридцять вісім тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 00 копійок) без 

урахування ПДВ. 

 

3. Затвердити розмір викупної ціни нерухомого майна: 21/100 (двадцять 

однієї сотої) частку у праві власності на нежитлові будівлі, а саме: в 

адміністративній будівлі «2 А» приміщення на І та ІІ поверхах загальною 

площею 213,3 кв.м. та гараж «Б 1» площею 47,5 кв.м., які перебувають у 

приватній власності гр. Акуленка Дениса Олександровича на праві приватної 

власності згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності за № 237710386, сформованого 18.12.2020 

року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бондар 

Т.М., (номер запису про право власності 39788973), та знаходяться за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця 

Вокзальна, будинок 24, у сумі 568 115,00 грн. (п’ятсот шістдесят вісім тисяч 

сто п’ятнадцять гривень 00 копійок) без урахування ПДВ. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності здійснити платежі, за 

рахунок коштів міського бюджету, пов’язані з правочином щодо укладення 

договору купівлі-продажу зазначеного в рішенні нерухомого майна: 

4.1. Податок з доходів фізичних осіб (збір з операцій від купівлі-

продажу нерухомого майна) в розмірі 5% від вартості викупної ціни – 

28 405,75 грн. (двадцять вісім тисяч чотириста п’ять гривень 75 копійок). 

4.2. Військовий збір (додатковий обов’язковий збір для громадян 

України) в розмірі 1,5% від вартості викупної ціни – 8 521,73 грн. (вісім тисяч 

п’ятсот двадцять одна гривня 23 копійки). 

4.3. Збір до Пенсійного фонду (збір з операцій придбання (купівлі-

продажу) нерухомого майна) в розмірі 1% від вартості викупної ціни – 5681,15 

грн. (п’ять тисяч шістсот вісімдесят одна гривня 15 копійок). 

4.4. Державне мито за нотаріальне посвідчення договору купівлі-

продажу в розмірі 1% від вартості викупної ціни – 5681,15 грн. (п’ять тисяч 

шістсот вісімдесят одна гривня 15 копійок). 



4.5. Послуги нотаріуса за здійснення правочину щодо укладення 

договору купівлі-продажу нерухомого майна у розмірі 5500,00 грн. (п’ять 

тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). 

4.6. Перерахувати на рахунок Акуленка Дениса Олександровича кошти 

за нерухомого майна: 21/100 (двадцять однієї сотої) частку у праві власності 

на нежитлові будівлі, а саме: в адміністративній будівлі «2 А» приміщення на І 

та ІІ поверхах загальною площею 213,3 кв.м. та гараж «Б 1» площею 47,5 

кв.м., у розмірі 531 187,52 грн. (п’ятсот тридцять одна тисяча сто вісімдесят 

сім гривень 52 копійки). 

 

5. Юридичному відділу (Ващенко І.О.) підготувати документи необхідні 

для укладення та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                        Р. АХМЕДОВ 

 

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                      м. Корюківка                                № 11-4/VIІІ 

 

Про внесення змін до  переліку  

підприємств, установ, організацій, що  

надають соціально важливі послуги 

 

 

Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

Чернігівської обласної ради від 02.02.2021 року № 113, комунального закладу 

«Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи» від 03.02.2021 року 

№ 04-18/139, комунального медичного закладу «Обласний Центр медико-

соціальної експертизи» Чернігівської обласної ради від 17.02.2021 року № 06-

20/52, враховуючи зміну власників закладів медицини, у відповідності до статті 

18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

враховуючи зведений перелік природних монополістів, сформований 

антимонопольним комітетом України, рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести до додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням сорокової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року № 7-40/VIІ, наступні 

зміни: 

1.1. Змінити в додатку до рішення назви закладів медицини, що зазначені 

за номерами 7 та 8 відповідно «Комунальне некомерційне підприємство 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради» та 

«Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 



допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської 

ради». 

1.2. Доповнити перелік підприємств, установ та організацій, які надають 

соціально важливі послуги населенню Корюківської міської територіальної 

громади, викладений у додатку до рішення, наступники підприємствами, 

установами і організаціями: 

 

№ Назва юридичної особи 

14 Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної 

ради 

15 Комунальний медичний заклад «Обласний Центр медико-соціальної  

експертизи» Чернігівської обласної ради           

16 Комунальний заклад «Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                          м. Корюківка                                № 12-4/VІIІ 

 

Про передачу в оренду майна  

міської комунальної власності 

 

 

Розглянувши лист Корюківської районної державної адміністрації від            

20 січня 2021 року № 01-20/103, лист комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф» Чернігівської обласної ради від 14.12.2020 року № 05-14/32, лист 

фінансового відділу Корюківської міської ради від 03.02.2021 року № 30/02-06 

та акт приймання-передачі нерухомого майна в оренду від 04.01.2021 року, 

комунального закладу «Чернігівське обласне бюро судово-медичної 

експертизи» від 03.02.2021 року № 04-18/138, відповідно до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майна міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17.12.2019 року № 8-31/VII, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Передати в оренду без проведення аукціону нерухоме майно 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади: 

1.1. Майно, що перебуває на балансі Корюківської міської ради, а саме: 

- приміщення загальною площею 71,2 кв.м. в нежитловій будівлі, 

розташоване за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,                         

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 85а; 



- приміщення загальною площею 27,5 кв.м. на другому поверсі в 

двоповерховій нежитловій будівлі, розташоване за адресою: Чернігівська 

область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Бульварна, буд. 6; 

- одноповерхове нежитлове приміщення – гараж, загальною площею 

146,5 кв.м., розташоване за адресою: Чернігівська область, Корюківський 

район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9А. 

1.2. Майно, що перебуває на балансі комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради, а саме: приміщення загальною площею 8,75 кв.м., на І поверсі нежитлової 

будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що розташоване за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка,              

буд. 101. 

 

2. Включити до Переліку другого типу об’єкти оренди, зазначені в пункті 

1 даного рішення. 

 

3. Встановити орендну плату за кожний об’єкт оренди, зазначений у 

рішенні, в розмірі 1 гривня в рік. 

 

4. Укласти: 

4.1. З Корюківською районною державною адміністрацією договір оренди 

на оренду приміщення площею 71,2 кв.м., в нежитловій будівлі, що 

розташоване за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, 

вул. Шевченка, буд. 85а, для розміщення архівного відділу Корюківської РДА, 

терміном на 5 років. 

4.2. З фінансовим відділом Корюківської міської ради договір оренди на 

оренду приміщення площею 27,5 кв.м., в нежитловій будівлі, що розташоване 

за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Бульварна, 

буд. 6, для розміщення службових кабінетів органу місцевого самоврядування, 

терміном на 5 років з 04 січня 2021 року. 

4.3. З комунальним некомерційним підприємством «Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної 

ради договір оренди на оренду нежитлового приміщення, гаражу, площею 146,5 

кв.м., розташованого за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н,                      

м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 9А, для надання екстреної медичної 

допомоги в Чернігівській області, терміном на 5 років, з умовою проведення 

поточного та інших видів ремонтів орендованого приміщення. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 



   
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання)  

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                  № 13-4/VIІІ 

 

Про передачу майна  

міської комунальної власності 

 

 

З метою впорядкування обліку майна міської комунальної власності, 

розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради від 18.01.2021 року № 26, від 03.02.2021 

року № 03-05/53, від 10.02.2021 року № 03-05/74, інвентаризаційні описи 

ліквідаційних комісії КП «Відродження» та КП «Джерело», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, 

соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради та 

закріпити за ним на праві оперативного управління об’єкт нерухомості, а саме: 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини (на 1-2 лікаря) по вул. 

Бородавка, буд. 2А, с. Наумівка, Корюківського району Чернігівської області – 

будівництво, загальною вартістю 5 236 462,64 грн. (п’ять мільйонів двісті 

тридцять шість тисяч чотириста шістдесят дві гривень, 64 копійки).  

 

2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради 

балансову вартість земельної ділянки площею 0,3 га кадастровий номер 



7422485500:01:002:0194 у сумі 90850,00 (дев’яносто тисяч вісімсот п’ятдесят 

гривень 00 копійок). 

 

3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс комунальному 

підприємству «Убідьське» Корюківської міської ради бензин 50 літрів на 

загальну суму 1195,50 грн., до статутного капіталу підприємства та в 

господарське відання нерухоме майно – млин в с. Білошицька Слобода 

балансовою (первісною) вартістю 8653,00 грн. (вісім тисяч шістсот п’ятдесят 

три гривні 00 копійок). 

 

4. Передати з балансу комунального підприємства «Джерело» 

Прибинської сільської ради на баланс, до статутного капіталу та в господарське 

відання комунального підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради 

майнові активи на загальну суму 773 202,90 грн. (сімсот сімдесят три тисячі 

двісті дві тривні 90 копійок), згідно додатку 1 до рішення.  

 

5. Припинити право оперативного управління та передати з балансу 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради на баланс Корюківської міської ради майнові активи на загальну 

суму 78 842,98 грн. (сімдесят вісім тисяч вісімсот сорок дві гривні 98 копійок), 

згідно додатку 2 до рішення. 

 

6. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс фінансового 

відділу Корюківської міської ради майнові активи на загальну суму 110 902,18 

грн., згідно додатку 3 до рішення.  

 

7. Внести зміни до пункту 6 рішення другої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 52-2/VIІІ «Про передачу 

майна міської комунальної власності» замінивши загальну суму з «192 157,59 

грн. (сто дев’яносто дві тисячі сто п’ятдесят сім гривень 59 копійок)» на 

«282 309,41 грн (двісті вісімдесят дві тисячі триста дев’ять гривень 41 копійка)» 

та виклавши  додаток 2 рішення в новій редакції. 

 

8. Вважати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 52-

2/VIІІ «Про передачу майна міської комунальної власності». 

 

9. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради (Лещенко С.В.), фінансовому відділу 

(Барсук О.І.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), ліквідаційній комісії КП 

«Відродження» (Савченко О.М.), ліквідаційній комісії КП «Джерело» 



(Савченко О.М.), здійснити прийняття–передачу майна вказаного в рішенні, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

10. КП «Убідьське» (Малюк Л.М.) внести зміни до Статуту підприємства, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 



 
«Додаток 2  

до рішення другої сесії  

Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 15 грудня 2020 року  

№ 52-2/VIІІ «Про передачу майна  

міської комунальної власності»                                                                                                                    

 

Перелік 

майнових активів, що передається з балансу,  статутного капіталу, 

господарського відання комунального підприємства «Відродження» 

Корюківської міської ради на баланс, до статутного капіталу та у 

господарського відання комунального підприємства «Убідське» 

 Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування Інвентарний 

номер/ 

Кількість, 

штук 

Вартість, 

грн 

1 Точок складу №1 101310018 1 32542,14 

2 Зерносклад №1 101310019 1 43430,33 

3 Млин 101310020 1 3259,35 

4 Навіс для сільськогосподарської техніки 101310021 1 4020,00 

5 Токарка-майстерня 101310022 1 1000,00 

6 Пожежний автомобіль АУ-У-10Г-53 101510017 1 1000,00 

7 Зерновий комбайн «Енісей» 1200 101420007 1 44817,62 

8 Трактор ЮМЗ-6 101420025 1 17675,00 

9 Трактор МТЗ-80 101420001 1 18624,07 

10 Гноєрозкидач 101420009 1 1965,00 

11 Плуг ПН 2-35 101420002 1 952,00 

12 Плуг ПН 3-35 101420003 1 1880,00 

13 Сіялка СЗ-3,6 А 101420004 1 4530,36 

14 Причеп 2ПТС-4 101420013 1 3013,54 

15 Ваги для ВРХ   101420028 1 800,00 

16 Станок токарний «Монарх» 101420030 1 600,00 

17 Заточний станок 9-22М 101420031 1 600,00 

18 Станок обрізний 101420032 1 600,00 

19 Станок вертикальний 101420033 1 500,00 

20 Циркулярка 101420034 1 500,00 

21 Каток БДН 2,4   101420001 1 23750,00 

22 Граблі - ворушилки 101420002 1 10000,00 

23 Культиватор міжрядковий 54 секцій 101420003 1 11000,00 

24 Саджалка 2-х рядна 101420004 1 13500,00 

25 Косарка моторна 101420005 1 24750,00 

26 Лопата снігоприбиральна (до ЮМЗ) 101420006 1 17000,00 

 Разом:  26 282309,41 

 

Секретар міської ради                                                                А.ПЛЮЩ 



Додаток 1  

до рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 25 лютого 2020 року  

№ 13-4/VIІІ «Про передачу майна  

міської комунальної власності»                                                                                                                    

 

Перелік 

майнових активів, що передається з балансу комунального підприємства 

«Джерело» Прибинської сільської ради на баланс, до статутного капіталу та у 

господарського відання комунального підприємства «Убідське» 

 Корюківської міської ради 

 
№ 

п/п 

Найменування матеріальних цінностей Місце- 

знаходження 

Вартість 

майна, грн 

1 2 3 4 

На баланс підприємства 

1 Флянець , 1 шт с.Прибинь 120,00 

2 Муфта, 15 шт. 202,50 

3 Трійник, 2 шт. 36,60 

4 Контргайка, 6 шт 13,80 

5 Труба Ø 25, 100 метрів 450,00 

6 Труба Ø 32, 100 метрів 500,00 

7 Насос ЕЦВ 6-10-80  4108,00 

8 Насос ЕЦВ 6-10-110  4900,00 

На баланс, до статутного капіталу та в господарське відання підприємства 

1 Водопровід, 1997 року, протяжність 9590 метрів с.Прибинь 607237,00 

2 Водопровід, 2010 року, протяжність 1070 метрів 84742,00 

3 Водонапірна башта, 1989 року  12293,00 

4 Артсвердловина , 1995 року 12000,00 

5 Артсвердловина , 1995 року 11600,00 

6 

Екскаватор ЄО 2629, державний номер 2146 СВ, 

2009 року 

35000,00 

 РАЗОМ:   773 202,90 

 

 

Секретар міської ради                                                                    А.ПЛЮЩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 25 лютого 2020 року  

№ 13-4/VIІІ «Про передачу майна  

міської комунальної власності»                                                                                                                    

 

Перелік 

майнових активів, що передається з балансу  та оперативного управління 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»  Корюківської 

міської ради на баланс Корюківської міської ради 

 
№ 

п/п 

Найменування матеріальних цінностей Місце- 

знаходження 

Вартість 

майна, грн 

1 2 3 4 

1 Насос циркулярний с.Забарівка, 

вул.Гагаріна, 29 

389,00 

2 Електрокотел 1 569,00 

3 Частина нежитлового приміщення, площею 186,75 

кв.м. 

с.Олександрівка, 

вул.Зарічна, 31 

76 884,98 

 РАЗОМ:   78 842,98 

 

 

Секретар міської ради                                                                  А.ПЛЮЩ 

 

 
 



Додаток 3  

до рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради восьмого  

скликання від 25 лютого 2021 року  

№ 13-4/VIІІ «Про передачу майна3 

міської комунальної власності»                                                                                                                    

 

Перелік 

майнових активів, що передається з балансу Корюківської міської ради на 

баланс фінансового відділу Корюківської міської ради 

 
№ 

з/п 

Найменування  Інвентарний    

 номер 

 Кількість 

штук 

Ціна,  

грн 

Вартість, 

грн 

1 Комп’ютер в комплекті 101460040 1 16778,52 16778,52 

2 Персональний комп’ютер ASUS моноблок 101460067 1 22680,00 22680,00 

3 БФП струменевий WF-M 101460083 1 9000,00 9000,00 

4 Комп’ютер в комплекті 101460093 1 14265,00 14265,00 

5 Кондиціонер IDEF ISR-12 HR-SA7-N1 101480054 1 10937,50 10937,50 

6 БФП CANON i-SENSYS MF3010 101480087 1 7800,00 7800,00 

7 Стіл комп’ютерний 111360265 3 2850,00 8550,00 

8 Шафа для одягу 111360266 1 1700,00 1700,00 

9 Шафа для паперів 111360269 1 1450,00 1450,00 

10 Тумба для паперів 111360270 1 1150,00 1150,00 

11 Тумба-приставка для оргтехніки 111360271 1 1700,00 1700,00 

12 Шафа книжна  111360009 1 280,80 280,80 

13 Тумбочка чорна 111360015 2 119,00 238,00 

14 Приставка тумбочка 111360109 1 200,00 200,00 

15 Крісло Престиж ІІ GTP NEW C-38 111360272 2 1029,54 2059,08 

16 Крісло Престиж ІІ GTP NEW C-38 111360238 1 1030,50 1030,50 

17 Стілець шкірозам.  111360112 3 128,60 385,80 

18 Засіб КЗІ «Secure Token-337K» 111360361 3 950,00 2850,00 

19 Штамп з оснасткою 45*15 111360351 1 424,98 424,98 

20 Телефон Panasonik 111370232 1 397,00 397,00 

21 Комутатор ТР-Lsnk 1005 111370264 1 285,00 285,00 

22 Джерело безперебійного живлення LPM-

700VA-P 

111360347 1 980,00 980,00 

23 Жалюзі вертикальні 127мм*2550 111360308 3 1000,00 3000,00 

24 Чайник 111360094 1 258,00 258,00 

25 Ялинка штучна 111360201 1 280,00 280,00 

26 Годинник  111360243 1 169,00 169,00 

27 Калькулятор  111360212 1 295,50 295,50 

28 Калькулятор  111360233 1 230,00 230,00 

29 Калькулятор  111360234 1 233,00 233,00 



30 USB хаб (для флешок)  1 160,00 160,00 

31 Дирокол   1 128,00 128,00 

32 Дирокол  2 87,00 174,00 

33 Лотки горизонтальні  9 53,00 477,00 

34 Мережевий фільтр  1 95,00 95,00 

35 Мережевий фільтр  1 109,00 109,00 

36 Ножиці  2 37,75 75,50 

37 Степлер  2 38,00 76,00 

 Разом:  58  110 902,18 

 

 

Секретар міської ради                                                                      А.ПЛЮЩ 

 
 



                                                                                                                                         
У К Р А Ї Н А 

                                                     

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                    м. Корюківка                                      № 14-4/VIІІ 

 

Про надання згоди на передачу майна  

у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади 

 

 

Розглянувши рішення другої сесії Холминської селищної ради восьмого 

скликання від 24 лютого 2021 року № 11-3/VІІІ, з метою сприяння покращенню 

цілодобового надання первинної медичної допомоги населенню Холминської 

територіальної громади Корюківського району, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати згоду на передачу із комунальної власності Холминської  

селищної територіальної громади у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади майно, а саме: 

1.1. Нерухоме майно в кількості 6 одиниць на загальну вартість 

274 722,00 грн, згідно додатку;   

1.2. Транспортний засіб - автомобіль RENAULT DUSTER, державний 

реєстраційний номер СВ 3110 СВ, 2018 року випуску, колір-білий, шасі           

№ VF1HJD40961988222, первісною балансовою вартістю 499 600,00 грн 

1.3. Машини та обладнання в кількості 12 одиниць на загальну суму 

75 355,00 грн.; 

1.4. Малоцінні необоротні матеріальні активи в кількості 843 одиниці на 

загальну суму 73 995,90 грн; 

1.5. Сировина і матеріали в кількості 3590,48 одиниць на загальну суму 

18 202,62 грн.; 



1.6. Паливо, а саме: бензин в кількості 38,017 літри на суму 731,07 грн.; 

дрова в кількості 16,37 м3 на суму 5 478,10 грн; торфобрикет в кількості 6,685 т. 

на суму 10 762,74 грн.; 

1.7. Малоцінні та швидкозношувані предмети в кількості 294 одиниць на 

загальну суму 30 789,34 грн.; 

1.8. Запасні частини в кількості 7 одиниць на загальну суму 7 521,13 грн.; 

1.9. Інші матеріали в кількості 95 одиниць на загальну суму 45,14 грн.; 

1.10. Капітальні інвестиції в кількості 22 одиниці на загальну суму 

477 410,28 грн.   

 

2. Прийняти безоплатно із комунальної власності Холминської  селищної 

територіальної громади у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади майно зазначене в пункті 1 даного рішення.  

 

3. Передати майно, зазначене в пункті 1 даного рішення, на баланс та в 

оперативне управління комунальному некомерційному підприємству «Центр 

первинної медико–санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради. 

 

4. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

прийняття–передачу майна зазначене в пункті 1 даного рішення на підставі 

актів приймання–передачі. 

 

5. Дати згоду на передачу комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико–санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради в користування об’єкт нерухомого майна 

– амбулаторія загальної практики сімейної медицини, по вулиці Центральна, 

буд. 143а, смт Холми, Корюківського району Чернігівської області, для 

використання за цільовим призначенням, а саме для розміщення амбулаторії. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                             Р. АХМЕДОВ 



Додаток  

до рішення четвертої сесії  

Корюківської місьткої ради   

восьмого скликання  

від 25 лютого 2021 року  № 14-4/VIІI  

«Про надання згоди на передачу  

майна у комунальну власності  

Корюківської міської  

територіальної громади» 

 
ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна, що безоплатно передається із комунальної власності Холминської 

селищної територіальної громади у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади  

 

№ 

п/п 

Найменування майна Місцезнаходження 

майна 

Рік 

побудови 

Балансова 

(первісна) 

вартсть, грн 

1 Будівля ФП Корюкіський район, 

с.Жукля,вул.Центральна,30 

1963 23720,00 

2 Приміщення пункту здоров’я Корюкіський район, 

с.Козилівка,  

вул. Незалежності, 30 

1988 224655,00 

3 Асфальтована площадка 1989 1149,00 

4 Сарай для палива 1978 1459,00 

5 Приміщення ФП Корюківського район, 

с.Радомка, вул.Миру,22 

1960 21890,00 

6 Сарай 1960 1849,00 

 ВСЬОГО:   274 722,00 

 

 
Секретар міської ради                                                                        А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                   № 15-4/VIІІ  

 

Про затвердження Переліків майна 

міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади 

 

З метою збереження системного обліку і ведення єдиної бази даних 

об’єктів міської комунальної власності, за підсумками інвентаризації майна 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади,  

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Перелік нерухомого майна міської комунальної власності  

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

2. Затвердити Перелік транспортних засобів комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

3. Затвердити Перелік об’єктів житлового фонду комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року                  

№ 19-31/VIІ «Про затвердження Переліків міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади».  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 



№ з/п Назва підприємства, 

установи, організації, 

закладу-користувача

Назва майна 

(основних засобів)

Місце 

знаходження 

Реєстраційний 

номер

Рік 

введення в 

експлу 

атацію

Первісна 

вартість

 майна, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 Корюківська міська рада Автомобіль RENAULT DUSTER 

універсал - И

СВ 1008 ВК 2017 399489,43

2 СБУ (оренда) Автомобіль RENAULT DUSTER СВ0833ВХ 2019 620167,66

3 Трактор Беларус -82.1 29649 СВ 2018 879800,00

4 Трактор колісний ХТЗ-150К-

09.172.00

31598СВ 2019 1580000,00

5 ЖЕК (оренда) Сміттєвоз з навісним обладнанням 

ФПВ-442В

СВ1838СВ 2019 2946849,83

6 ФОП Суярко О.П.(оренда) Автомобіль САЗ 3507 СВ9528АО 2010 7769

7 Корюківська міська рада Скутер 2010 5000

8 КП "Убідьське" (оренда) Пожежний автомобіль ГАЗ-53А с.Домашлин 2970РМЕ 1983 3835

ВСЬОГО: 6442910,92

1 DAE WOOF-80 Lanos TF 69У СВ 49-49- АК 2008 49533,00

2 Автомобіль ГАЗ - 53А СВ4666ВІ 1980 3640

3 Автобус БАЗ-А079.13Ш СВ4661ВІ 2011 289166

4 Автобус ЛАЗ 695Н 068-60 МН 1987 25660

5 Автомобіль ГАЗ - 52-04 6054 ЧНС 1982 2649

6 Автобус БАЗ-А079.31Ш СВ4660ВІ 2013 312500

7 Автобус ГАЗ – 32213 3ПАХ 12Д СВ4667ВІ 2006 61914

8 Автобус БАЗ-А079.13Ш СВ4662ВІ 2012 298333

9 Автобус ЧАЗ-А074.01 СВ4663ВІ 2009 160417

10 Автобус АС-Р4234 "МРІЯ" СВ4665ВІ 2016 1164166,67

11 Автобус АТАМАN D093S4 СВ7109ВМ 2017 2119800

12 Автобус АТАМАN D093S2 СВ2067СА 2019 1845000

13 Автобус Еталон А08116Ш-00020 СВ4591СХ 2020 1837748,61

14 Автобус ПАЗ - 672 СВ4668ВІ 1986 18687

15 Автобус Еталон А08116Ш-00020 СВ4590СХ 2020 1837748,61

16 Автобус КАВЗ-397652 с.Олександрівка СВ0219СТ 2004 118536

17 Автобус АСЧ  ГАЗ -53 05532 МН 1990 8 213

18 Трактор Т-40А 12064 ЯО 1968 4 173

19 Причіп 2 ПТС-4 03944ЯР 1979 1 296

20 Автобус ПАЗ - 32053-07 с.Савинки СВ0223СТ 1986 141625

21 Автобус АТАМАN D093S2 с.Сядрине СВ7110ВМ 2017 1699800

ВСЬОГО: 12000605,89

1 Легковий автомобіль Renault Lodgi м.Корюківка СВ0344ЕА 2020 463004,02

ВСЬОГО: 463004,02

1 Автомобіль ГАЗ 2410 02150 МК 1987 19363,3

2 Автомобіль УАЗ 3962  02185 МН 1999 37292,2

3 Автомобіль ВАЗ 210700-20 СВ 6245 АО 2009 39195,2

4 Автомобіль FIAT DUCADO СВ 0903 ВЕ 1994 83380

5 Автомобіль ГАЗ 3110 СВ 0507 ВІ 2004 44288,2

6 Автомобіль PEUGEOT BOXER СВ 3603 ВН 2002 99520

7 Автомобіль УАЗ 31514 СВ 2013 ВН 1994 5000

8 Автомобіль  ВАЗ 210700-20 СВ 9475 АМ 2008 10000

9 Автомобіль FIAT DUCADO СВ4937СС 2006 133200

10 Автомобіль УАЗ 3962 051-67 МН 2002 5000

ВСЬОГО: 476238,9

1 Автомобіль ВАЗ 21213 Корюківська ЛА СВ 2619 АВ 2005 40684

2 Автомобіль ВАЗ 210700-20 Сядринська СЛА СВ 6660 А0 2009 35632

3 Автомобіль OPEL COMBO Корюківська ЛА СВ0233АР 2009 142888

4 Автомобіль ВАЗ 210700-20 Корюківська ЛА СВ7482 АО 2009 38320

5 Автомобіль TOYOTA НІ АСІ  Корюківська ЛА О1676 МК 1997 62698

6 Автомобіль RENAULT DASTER Наумівська СЛА СВ99-64ВК 2017 399900

7 Автомобіль ВАЗ21213»Нива» Корюківська ЛА СВ 95-37АО 1995 19760

8 Автомобіль RENAULT DASTER Корюківська ЛА СВ1192СВ 2018 499600

9 Автомобіль RENAULT DASTER Холминська СЛА СВ3110СВ 2018 499600

с.Наумівка

с.Перелюб

Балансоутримувач - Комунальне некомерційне підприємство "Корюківська центральна районна лікарня"                                 

Корюківської міської ради

Балансоутримувач - Комунальне некомерційне підприємство  "Корюківський центр сімейної медицини"                             Корюківської 

міської ради 

Балансоутримувач - Центр соціального захисту населення Корюківської міської ради 

м.Корюківка Комунальне некомерційне 

підприємство  

"Корюківська центральна 

районна лікарня"  

Корюківської міської ради            

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

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                     

рішення четвертої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання                                      

від 25 лютого 2021 року №15-4/VІII

КП "Благоустрій" (оренда)

м.Корюківка

ПЕРЕЛІК                                                                                                                                                                                                                                          

транспортних засобів комунальної власності Корюківської міської територіальної громади

с.Буда

м.Корюківка

Балансоутримувач - Корюківська міська рада



ВСЬОГО: 1739082



1 Трактор Т- 40 88 - 63 АА 1993 17191,14

2 Вакуумбочка 1999 5000,00

3 Автомобіль МАЗ-533702-240КО-43 СВ 06 - 92 АІ 2008 286333,00

4 Автомобіль JAC СВ 21-79 АК 2008 52133,33

5 Автомобіль ВАЗ 2107 СВ 31-54 АТ 2011 7584,00

6 Автомоб. МАЗ -4471Р2-440-000 СВ 60 - 66 ВН 2016 996366,70

7 Трактор колісний марки Т-40М 2017 3374,00

8 Тракторний причеп 160743 1989 983,24

9 Тракторний причеп 2004 1020,00

10 Машина для розкидання піску 2017 12166,00

ВСЬОГО: 1382151,41

1 Автомобіль ІЖ 2717 СВ 2506 ВМ 2002 46916,04

2 Трактор МТЗ-80 15325СВ 1987 4697,14

3 Трактор МТЗ-80 15326СВ 1992 15514,22

4 Трактор SM 404 С 2016 198800,00

5 Трактор SM 404 В 2016 198800,00

6 Трактор колісний ЮМЗ-6 АКЛ 22951 СВ 2015 7250,00

7 Автомобіль ЗАЗ SENS СВ 2305 ВМ 2017 181701,90

8 Причіп 2 ПТС - 4 15327СВ 1981 2580,53

9 Причіп 2 ПТС - 4 15328СВ 1991 1660,83

10 Напівпричіп тракторний 1ПТС-0,5Д     

2016 24900,00

11 Грейфер ковшовий 2012 15485,00

12 Причіп Палич Z02012 СВ 6252 ХР 2017 11270,00

13 Спеціальний вантажний 

автопідйомник

СВ 0462 ВМ 2017 2150401,91

14 Машина для дорожньої розмітки DP-

68321L з пристроєм для нанесення 

кульок

2017 198 132,00

15 Автопідйомник ГАЗ 3309 СВ 4256 АТ 2011 175000

ВСЬОГО: 3034977,57

1 Автомобіль ВАЗ 211440 СВ 3107 АТ 2011 66458,34

2 Автомобіль ЗІЛ 431412 СВ 6461 АР 2015 5367,16

3 Автомобіль ГАЗ 330210 СВ 6462 АР 2008 4323

4 Причеп 2ПТС 06334 ЯР 2008 774

5 Трактор Т16 15646 ЯО 1992 4155

6 Автомобіль ГАЗ 5314 1984 1824

7 Автомобіль ГАЗ 5319 з цистерною 

вакуумною СВ 9485 АК 2008 35314

8 Автомайстерня аварійна СВ 9486 АК 2008 9590,62

9 Автомобіль САЗ 3507 СВ 9487 АК 2008 5504

10 Автомобіль ГАЗ 53 СВ 9488 АК 1991 3237

11 Автомобіль ММЗ 4502 з кузовом 

піскорозкидачем в зборі з 

гідросистемою

5666 2010 260279,22

12 Трактор Т150 з бульдозерним 

обладнанням

12395 СВ 2010 201033,19

13 Екскаватор  ЄО 2621 16879 СВ 2012 248077

14 Автомобіль УАЗ 3741 СВ 4104 ВВ 2013 28584,17

15 Автомобіль МАЗ 5550 СЗ СВ 1028 ВН 2017 2006939,24

16 Автогрейдер ДЗ-143-01 27205 СВ 2017 764495

17 Екскаватор навантажувач ELEX-81А-

01

28130 СВ 2017 1564000

18 Трактор колісний Беларус 892 з 

бульдозерним відвалом ОТ.00

28131 СВ 2018 621000

19 Напівпричеп тракторний з 

гідроакумулятором DL-10-1-м

28129 СВ 2018 559350

20 Рециклер асфальтобетону РА-800 з 

ковшом встановлений на причепі-

платформі

105039 2018 496000

21 Автомобіль VOLKSWAGEN 

CARAVELLE

CB0401CB 2019 562641,22

ВСЬОГО: 7448946,16

1 Пожежний автомобіль с.Білошицька Слобода,  

вул.Шевченка, 27

1988 6810

2
Пожежний автомобіль АУ-У-10Г-53

СВ2679АВ 1985 1000,00

3 Зернозб. комбайн "Енисей" 1200 1995 44817,62

4 Трактор ЮМЗ-6 15661 ЯО 2001 17675

5 Трактор МТЗ-80 12022 ПО 1994 18624,07

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Убідьське" Корюківської міської ради 

с.Олександрівка

КП "Корюківкаводоканал" 

Корюківської міської ради 

м.Корюківка, 

пров.Вокзальний, 9

КП "Убідьське" 

Балансоутримувач - Корюківська житлово-експлуатаційна контора

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради 

Корюківська житлово-

експлуатаційна контора

м.Корюківка, 

вул.Шевченка, 87

м.Корюківка, вул. 

Костюк Г., 16/1

КП "Благоустрій" 

Корюківської міської ради 

Балансоутримувач - комунальне підприємство "Корюківкаводоканал" Корюківської міської ради 



6 Гноєрозкидач 1994 1965

7 Пруг ПН 2-35 1996 952

8 Пруг ПН 3-35 1998 1880

9 Сіялка СЗ-3,6А 1996 4530,36

10 Причеп 2ПТС-4 1991 3013,54

11 Причеп 2ПТС-4 28863СВ 1993 4386

12 Трактор колісний МТЗ-82 28862СВ 1989 7830

13 Пожежний автомобіль с.Прибинь, вул.Іванова ГАЗ-66 1990 38958

14 Пожежна машина ЗІЛ 130 с.Рибинськ 8020ЧНЛ 1990 28821

15 Трактор Т-40М Д37М 

№1002015А-02

1990 45563,00

16 Косилка КС 1990 1696

17 Причеп тракторний 1990 3984

18 Плуг 2ПТЛ тракторний металевий 596

19 Автомобіль ГАЗ 66 с.Сахутівка, 

вул.Шевченка, 66

0805ЧНП 1991 95097

20 Автомобіль ЗІЛ 130 СВ6236АО 1985 58594,58

21 Плуг 1787

22 Косарка 2286

23 Пожежний автомобіль с.Шишківка, 

вул.Центральна, 22

1989 7178

ВСЬОГО: 398044,17

1 Автомобіль ГАЗ-53 6591 ЧНН 1987 15682,73

2 Автомобіль САЗ-3507 7062 ЧНН 1987 5670

3 Автомобіль ЗІЛ-157 пож 7793 ЧНН 1967 4435

4 Автомобіль ЗІЛ-131 ВС4976 ВН 1988 9258,62

5 Автомобіль ЗІЛ-131 03803 МН 1975 3750

6 Автомобіль ЗІЛ-131 2839 СВ 1986 99458,98

7 Автомобіль ЗІЛ-131 СВ 8691 ВН 1988 522383,33

8 Автомобіль Нива Шевроле СВ 6278 АА 2004 51500

9 Автомобіль Нива Шевроле 3373 СВ 2015 258250

10 Трактор МТЗ-82 15603 ЯО 1989 43750

11 Трактор МТЗ-82 15601 ЯО 1989 43750

12 Трактор МТЗ-80 15581 ЯО 1983 85155,38

13 Трактор МТЗ -80 15602 ЯО 1987 22366,67

14 Трактор МТЗ-80 02256 ЯО 1984 15815,73

15 Трактор МТЗ-80 02659 НО 1983 65833,33

16 Трактор Т-150К 12065 ЯО 1978 20785

17 Трактор Беларусь 920 13412 СВ 2011 177786,81

18 Трактор Беларусь 82/1 23937 СВ 2015 395833,33

19 Трактор Беларусь 82/1 24266 СВ 2014 383333,33

20 Трактор Беларусь 82/1 24267 СВ 2015 366666,67

21 Трактор Беларусь 82/1 24922 СВ 2015 379166,67

22 Трактор Беларусь 82/1 Б/н 2012 181172,45

23 Причеп до автомобіля 1992 8000

24 Причеп тракторний 1976 1278

25
Автокран КС-4561 на базі автомобіля Б/н 2014 64000

26 Автомобіль ГАЗ-3102 4019 РМА 1992 14887

27 Навантажувач Балканкар 25044 СВ 2016 50000

28 Автомобіль FIAT 9157 ВН 2016 271750

29 Автомобіль УАЗ 451 м СВ 2850ВС 1978 50000

30 Сортиментовоз ЮМА 3046 ВІ 2016 1803359,17

31 Напівпричеп з маніпулятором 2018 509132,49

32 Причеп МАЗ - 837810 Б/н 2017 307083,33

33 Автопогрузчик 5582 ЯО 1990 10687,5

ВСЬОГО: 6241981,52

РАЗОМ: 39627942,56

Секретар міської ради А.ПЛЮЩ

РКСЛП "Корюківкаліс"

с.Олександрівка

с.Сядрине, вул.Г.Білого, 

48

КП "Убідьське" 

м.Корюківка

с. Сахутівка, 

вул.Шевченка, 40б

Балансоутримувач - районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Корюківкаліс"                                        

Корюківської міської ради 

с.Охрамієвичі, 

вул.Перемоги, 25А



 

У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                   № 16-4/VІII 

 

Про відміну деяких рішень  

Корюківської міської ради 

 

 

Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи норми 

чинного законодавства, рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

пунктом 2 статті 22 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Відмінити п. 3 рішення тридцять дев’ятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 09.07.2020 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.) 

Скрибченко Марії Григорівні площею орієнтовно 1,00 га, яка розташована за 

адресою: с. Воловики у зв’язку з поданою заявою. 

 

2. Відмінити п. 4 рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 18.10.2019 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту 

Корюківської міської ради для подальшої передачі її безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.) Гречушкіну 

Петру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1184 в зв’язку з поданою заявою. 

 

3. Відмінити п. 4 рішення двадцять четвертої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 30.05.2019 р. «Про дозвіл на виготовлення 

документації із землеустрою» у частині надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту 

Корюківської міської ради для подальшої передачі її безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.) Устименко 

Валентині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1202 в зв’язку з поданою заявою. 

 

4. Виключити пункт 9 рішення двадцять четвертої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 30.05.2019 року № 20-24/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою». 

 

5. Виключити пункт 9 рішення двадцять п’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 19.07.2019 року № 11-25/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою». 

 

6. Виключити пункт 9 рішення двадцять сьомої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 року № 15-27/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою». 

 

7. Виключити пункт 7 рішення тридцять першої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 25-31/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою». 

 

8. Виключити пункт 8 рішення тридцять третьої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06.02.2020 року № 25-33/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою». 

 

9. Виключити пункт 9 рішення тридцять дев’ятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 09.07.2020 року № 13-39/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою». 

 

10. Виключити пункт 7 рішення сорокової сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.08.2020 року № 17-40/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою». 

 



11. Виключити пункт 8 рішення сорок першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 06.10.2020 року № 14-41/VII «Про дозвіл на 

виготовлення документації із землеустрою». 

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                  № 17-4/VІII 

 

Про прийняття земельних ділянок 

у комунальну власність 
 

 

 Розглянувши накази Головного управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області від 22.01.2021 року № 20-ОТГ, від 22.01.2021 № 34-ОТГ 

та від 04.02.2021 року № 47-ОТГ «Про передачу земельних ділянок державної 

власності у комунальну власність», акти прийому-передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність, 

відповідно до ст. 117 Земельного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила:  

 

1. Прийняти у комунальну власність земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 

1005,8546 га, які розташовані за межами населених пунктів на території 

Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області згідно 

Додатку.  

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право 

комунальної власності на земельні ділянки, зазначені в Додатку, за 

Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської 

ради згідно вимог чинного законодавства. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 
 

 



№ з/п
Кадастровий номер 

земельної ділянки

Місце розташування земельної 

ділянки (область, район, рада)
Площа (га)

Цільове призначення 

земельної ділянки (код, 

назва)

Відомості про 

обтяження речових 

прав на земельну 

ділянку

Відомості про 

обмеження у 

використанні 

земельної ділянки

1 2 3 4 5 6 7

1 7422487900:08:000:0331
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Рибинська сільська рада
0,7991 16.00 Землі запасу Відсутні

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,1828 га 

2 7422488300:03:000:1118
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Савинківська сільська рада
32,6546

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

оренда від 18.12.2020    

Тройна Олександр 

Володимирович       

Не зареєстровано

3 7422488300:03:000:1140
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Савинківська сільська рада
1,2404 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

4 7422488300:03:000:1138
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Савинківська сільська рада
2,2906 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

5 7422486500:03:002:0205
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
24,4760

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

оренда від 18.12.2020    

Тібеж Святослав 

Дмитрович    

Не зареєстровано

6 7422486500:03:001:1422
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
4,6216 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

7 7422486500:03:001:1423
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
6,5288 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

8 7422486500:03:001:1386
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
55,5875

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

оренда від 18.12.2020       

ТОВ "ЦЕНЗУР"   
Не зареєстровано

9 7422480500:04:000:0872
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
23,1958

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

оренда від 03.06.2020           

№ 36791201  СФГ "Довіра"

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

Додаток до рішення четвертої сесії                                                                           

Корюківської міської ради                                                                                             

восьмого скликання                                                                                                                

від 25.02.2021 року № 17-4/VIII



10 7422486500:03:001:1388
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
4,6475 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

11 7422486000:04:002:1235
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
68,3052 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

12 7422480500:04:000:0945
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
11,6984 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

13 7422480500:04:000:0936
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
19,4423 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

14 7422483500:02:002:0028
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Забарівська сільська рада
8,4004 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

15 7422410100:04:006:0038
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Корюківська міська рада
27,4410 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

16 7422410100:04:006:0039
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Корюківська міська рада
54,8023 16.00 Землі запасу Відсутні

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

1,5038 га 

17 7422482500:04:000:1084
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Домашлинська сільська рада
12,7139 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

18 7422480500:04:000:0905
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

19 7422486000:04:001:1385
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

20 7422486000:04:002:1194
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

21 7422486000:04:002:1193
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
1,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

22 7422486000:04:001:1372
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

23 7422486000:04:001:1373
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

24 7422486000:04:002:1196
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано



25 7422486000:04:002:1197
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

26 7422486000:04:002:1198
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

27 7422486000:04:001:1371
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

28 7422486000:04:001:1376
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,0867 га 

29 7422486000:04:001:1367
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

30 7422486000:04:001:1362
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

31 7422486500:03:001:1410
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

32 7422480500:04:000:0930
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

33 7422480500:04:000:0931
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

34 7422480500:04:000:0932
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

35 7422480500:04:000:0933
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

36 7422480500:04:000:0934
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

37 7422480500:04:000:0935
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано



38 7422480500:01:000:0108
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
1,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,1261 га 

39 7422482500:04:000:1052
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Домашлинська сільська рада
100,0000

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

оренда від 16.09.2020            

№ 38280631                            

ПСП "Червоний маяк"

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,1676 га 

40 7422480500:04:000:0944
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

41 7422480500:04:000:0938
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

42 7422480500:04:000:0943
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

43 7422480500:04:000:0940
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

44 7422480500:04:000:0946
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

45 7422480500:04:000:0941
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

46 7422480500:04:000:0942
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

47 7422480500:04:000:0939
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

48 7422489200:07:000:2272
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Тютюнницька сільська рада
11,4767 16.00 Землі запасу Відсутні

Прибережні захисні смуги - 

0,1202 га

49 7422489200:07:000:2271
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Тютюнницька сільська рада
1,0458 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

50 7422489200:07:000:2270
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Тютюнницька сільська рада
9,1474 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

51 7422487500:07:000:1214
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Рейментарівська сільська рада
3,5171 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

52 7422486000:04:001:1377
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Охрамієвицька сільська рада
2,4360 16.00 Землі запасу Відсутні

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

0,2129 га 

53 7422482500:04:000:1100
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Домашлинська сільська рада
2,0000 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано



54 7422487900:08:000:0403
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Рибинська сільська рада
0,3807

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

Відсутні Не зареєстровано

55 7422487500:07:000:1216
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Рейментарівська сільська рада
8,9572 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

56 7422487000:03:000:0808
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Прибинська сільська рада
7,9606 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

57 7422489200:07:000:2276
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Тютюнницька сільська рада
4,9090 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

58 7422486500:03:001:1420
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

59 7422485500:06:002:3129
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Наумівська сільська рада
2,4070 16.00 Землі запасу Відсутні

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

енергетичної системи - 

60 7422486500:03:001:1399
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
2,6107 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

61 7422486500:03:001:1376
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

62 7422480500:04:000:0907
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

63 7422480500:04:000:0818
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

64 7422480500:04:000:0823
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

65 7422480500:04:000:0909
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

66 7422480500:04:000:0902
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

67 7422480500:04:000:0778
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
30,0000

01.08 Для сінокосіння та 

випасання худоби
Відсутні Не зареєстровано



68 7422486500:03:001:1387
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
58,1530

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

оренда від 18.12.2020    

Шустик  Марина 

Олександрівна 

Не зареєстровано

69 7422480500:01:000:0140
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
2,0000

01.03 Для ведення 

особистого селянського 

господарства

Відсутні Не зареєстровано

70 7422482000:06:001:0035
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Корюківська міська  рада
0,0545

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

оренда від 03.03.2015    

Єременко Василь 

Миколайович, 49 років

Не зареєстровано

71 7422487900:08:000:3019
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Рибинська сільська рада
29,5636

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

Відсутні

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

транспорту 0,9864 га 

72 7422489200:07:000:2277
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Тютюнницька сільська рада
9,8789 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

73 7422482500:04:000:1101
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Домашлинська сільська рада
25,0297 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

74 7422480500:04:000:0855
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
92,8381 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

75 7422480500:04:000:0857
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
35,5302 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

76 7422480500:04:000:0853
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Олександрівська сільська рада
10,5829 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

77 7422486500:03:001:1411
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Перелюбська сільська рада
15,0002 16.00 Землі запасу Відсутні Не зареєстровано

78 7422487900:08:000:3048
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Рибинська сільська рада
13,8538

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

Відсутні

Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта 

транспорту4,3561га 

79 7422487900:08:000:0327
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Рибинська сільська рада
25,4337

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

Відсутні Не зареєстровано

80 7422488300:03:000:1139
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Савинківська сільська рада
34,9249

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

Відсутні Не зареєстровано



81 7422487900:08:000:3034
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Рибинська сільська рада
9,8791

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

оренда ПСП "Червоний 

Маяк", 28.01.2021
Не зареєстровано

82 7422487000:04:000:0606
Чернігівська обл. Корюківський р-н, 

Прибинська сільська рада
27,4384

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва

Оренда ТОВ "Прибинь", 

28.01.2021
Не зареєстровано

Секретар міської ради А.ПЛЮЩ



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                          м. Корюківка                                 № 18-4/VІII 

 

Про внесення змін до діючих договорів оренди  

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  

 

У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, враховуючи 

висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 09.09.2020 року, на 

земельну ділянку загальною площею 32,1888 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0866. 

 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 19.11.2012 року, на 

земельну ділянку загальною площею 206,5246 га, яка передана у користування 

Бондару Віктору Олександровичу для ведення фермерського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з Головного 

управління Держземагентства у Чернігівській області на Корюківська міська 



територіальна громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422480500:04:000:0718. 

 

3. Внести зміни до договору оренди землі від 11.06.2010 року, на 

земельну ділянку загальною площею 23,3761 га, яка передана у користування 

ПП «АТД «Промінь» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з 

Корюківська районна державна адміністрація на Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422480500:04:000:0700. 

 

4. Внести зміни до договору оренди землі від 11.06.2010 року, на 

земельну ділянку загальною площею 19,7882 га, яка передана у користування 

ПП «АТД «Промінь» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з 

Корюківська районна державна адміністрація на Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422480500:04:000:0701. 

 

5. Внести зміни до договору оренди землі від 27.11.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 30,2912 га, яка передана у користування 

Гурбику Олексію Анатолійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:04:000:0859. 

 

6. Внести зміни до договору оренди землі від 17.05.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 100,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0816. 

 

7. Внести зміни до договору оренди землі від 03.07.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 34,6705 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 



заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0783. 

7.1.У зв’язку з розробкою проєкту землеустрою що забезпечує еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь внести наступні 

зміни до договору оренди землі від 03.07.2019 року: 

Пункт 2.3. Договору викласти в новій редакції, а саме:  

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить  

1143007,85 грн. (один мільйон сто сорок три тисячі сім гривень 85 коп.)» 

Підпункт 4.2.1. пункту 4.2. Договору викласти в новій редакції, а саме: 

«4.2.1. Орендна плата складає 116015,30 грн. (сто шістнадцять тисяч 

п'ятнадцять гривень 30 коп.» 

У Договорі слова «багаторічні насадження» замінити на слова «рілля» по 

всьому тексту та у всіх відмінках. 

 

8. Внести зміни до договору оренди землі від 23.10.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 38,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0869. 

 

9. Внести зміни до договору оренди землі від 15.05.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 63,7449 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0817. 

 

10. Внести зміни до договору оренди землі від 10.07.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 93,2631 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0821. 



11. Внести зміни до договору оренди землі від 29.08.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 42,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0820. 

 

12. Внести зміни до договору оренди землі від 29.08.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 98,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:04:000:0819. 

 

13. Внести зміни до договору оренди землі від 23.12.2014 року, на 

земельну ділянку загальною площею 101,4176 га, яка передана у користування 

Селянському (фермерському) господарству «Урожай» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держземагентства у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:04:000:0723. 

 

14. Внести зміни до договору оренди землі від 12.05.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 141,5304 га, яка передана у користування 

Галушці Віталію Вікторовичу для ведення фермерського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422480500:04:000:0725. 

 

15. Внести зміни до договору оренди землі від 19.10.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 10,0000 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 



громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:04:000:1040. 

 

16. Внести зміни до договору оренди землі від 23.05.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 38,4307 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:04:000:173. 

 

17. Внести зміни до договору оренди землі від 23.05.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 20,5000 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:04:000:1072. 

 

18. Внести зміни до договору оренди землі від 23.05.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 20,0000 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482500:04:000:1071. 

 

19. Внести зміни до договору оренди землі від 29.01.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 15,0000 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488300:03:000:1105. 

 

20. Внести зміни до договору оренди землі від 04.07.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 48,0000 га, яка передана у користування 



Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488300:03:000:1107. 

 

21. Внести зміни до договору оренди землі від 13.04.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 228,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Чернігів Агро Інвест» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488300:03:000:1104. 

 

22. Внести зміни до договору оренди землі від 21.02.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 30,0523 га, яка передана у користування 

Гусаренку Борису Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:000:0025. 

 

23. Внести зміни до договору оренди землі від 21.02.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 26,2612 га, яка передана у користування 

Гусаренку Борису Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:000:0023. 

 

24. Внести зміни до договору оренди землі від 21.02.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 39,3655 га, яка передана у користування 

Гусаренку Борису Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:000:0026. 

 



25. Внести зміни до договору оренди землі від 21.02.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 23,8644 га, яка передана у користування 

Гусаренку Борису Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:000:0021. 

 

26. Внести зміни до договору оренди землі від 13.09.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 41,4299 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422481000:03:000:0028. 

 

27. Внести зміни до договору оренди землі від 25.01.2010 року, на 

земельну ділянку загальною площею 2,7500 га, яка передана у користування 

Осьмаку Юрію Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з 

Корюківська районна державна адміністрація на Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422487000:04:000:0429. 

 

28. Внести зміни до договору оренди землі від 25.01.2010 року, на 

земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, яка передана у користування 

Осьмаку Юрію Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з 

Корюківська районна державна адміністрація на Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422487000:04:000:0430. 

 

29. Внести зміни до договору оренди землі, який зареєстровано 

18.04.2018 року, на земельну ділянку загальною площею 73,4530 га, яка 

передана у користування Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами населеного 

пункту в частині заміни сторони договору – орендодавця з Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська 



територіальна громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер 

земельної ділянки 7422481000:03:000:0030. 

 

30. Внести зміни до договору оренди землі від 24.11.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 73,4531 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422481000:03:000:0029. 

 

31. Внести зміни до договору оренди землі від 04.09.2019 року, на 

земельну ділянку загальною площею 15,0000 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422481000:03:000:1301. 

 

32. Внести зміни до договору оренди землі від 21.02.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 39,5220 га, яка передана у користування 

Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422481000:03:000:0027. 

 

33. Внести зміни до договору оренди землі від 13.09.2016 року, на 

земельну ділянку загальною площею 10,7676 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:03:000:0629. 

 

34. Внести зміни до договору оренди землі від 25.04.2017 року, на 

земельну ділянку загальною площею 12,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь» для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:01:000:0025. 

 

35. Внести зміни до договору оренди землі від 20.02.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 50,0000 га, яка передана у користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту в частині заміни сторони договору – 

орендодавця з Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області 

на Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської 

ради. Кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:04:000:0435. 

 

36. Внести зміни до договору оренди землі від 19.04.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 27,9676 га, яка передана у користування 

Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Десна» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422487000:03:000:0691. 

 

37. Внести зміни до договору оренди землі від 28.08.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 43,0000 га, яка передана у користування 

Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Десна» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422487000:03:000:0693. 

 

38. Внести зміни до договору оренди землі від 25.09.2018 року, на 

земельну ділянку загальною площею 30,0000 га, яка передана у користування 

Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Десна» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту в частині 

заміни сторони договору – орендодавця з Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській області на Корюківська міська територіальна 

громада в особі Корюківської міської ради. Кадастровий номер земельної 

ділянки 7422487000:03:000:0692. 

 



39. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                               № 19-4/VІIІ 

 

Про згоду на передачу в суборенду 

земельної ділянки комунальної власності 

 

 

Розглянувши клопотання АТ «Слов’янські шпалери - КФТП», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним 

кодексом України, Законом України «Про оренду землі», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати згоду Приватному акціонерному товариству «Слов’янські 

шпалери - КФТП» на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,4641 га, яка розташована по                                    

вул. Соборна, буд. 241-а в м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1192. 

Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення. Цільове використання - для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

 

2. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні відповідати 

умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк 

суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. 

У разі припинення договору оренди земельної ділянки, чинність договору 

суборенди також припиняється. Право суборенди земельної ділянки підлягає 

державній реєстрації. 

 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 20-4/VІII 

 

Про дозвіл на виготовлення  

документації із землеустрою  

 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них 

матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

ст.ст. 12, 79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, 

ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її в оренду або спільну сумісну оренду: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Савенко Аллі Михайлівні, Савенку Ігору Вікторовичу та Савенко 

Марині Вікторівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за адресою:                                      

вул. Центральна, 92, с. Олександрівка; 

- Костюк Вірі Василівні площею орієнтовно 0,10 га, що розташована за 

адресою: вул. Мирна, 3, м. Корюківка. 

 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 



- Войтенку Миколі Ігоровичу площею орієнтовно 0,25 га, що розташована 

за адресою: вул. Центральна, 14, с. Верхолісся; 

- Пономаренко Ніні Павлівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована 

за адресою: вул. Вишнева, 2, с. Перелюб; 

- Сергієнко Марії Тихонівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована 

за адресою: вул. Шевченка, 41, с. Прибинь. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність: 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.): 

- Радченку Андрію Олеговичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Вишнева, м. Корюківка; 

- Мединській Наталії Василівні площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка; 

- Мединському Олексію Юрійовичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка; 

- Заборській Аліні Євгеніївні площею орієнтовно 0,10 га, що розташована 

за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка; 

- Лісеному Максиму Вікторовичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. 8-го Березня, м. Корюківка; 

- Сушениці Катерині Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка; 

- Садовському Максиму Володимировичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка; 

- Вахненку Максиму Федосійовичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка; 

- Вахненку Феодосію Дмитровичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка; 

- Кресу Дмитру В’ячеславовичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка; 

- Нікитенку Олександру Івановичу площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. 8-го Березня, м. Корюківка; 

- Осипенко Марині Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: м. Корюківка; 

- Нодь Людмилі Володимирівні площею орієнтовно 0,10 га, що 

розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка. 

 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

- Терещенку Юрію Леонідовичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Забарівка; 

- Кроту Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Воловики; 

- Поліщук Юлії Юріївні площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за 

адресою: с. Забарівка; 



- Шелудько Наталії Григорівні площею орієнтовно 1,50 га, що 

розташована за адресою: с. Костючки; 

- Рудій Катерини Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Буда; 

- Харченко Любові Володимирівні площею орієнтовно 0,40 га, що 

розташована за адресою: с. Олександрівка; 

- Войтенку Миколі Ігоревичу площею орієнтовно 0,45 га, що розташована 

за адресою: с. Верхолісся; 

- Литвину Олексію Олексійовичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Верхолісся; 

- Бондаренку Олександру Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Верхолісся; 

- Чалій Олені Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за 

адресою: с. Верхолісся; 

- Васюку Роману Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Рейментарівка; 

- Забаровській Антоніні Анатоліївні площею орієнтовно 0,50 га, що 

розташована за адресою: с. Воловики; 

- Коломієць Катерині Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Тютюнниця; 

- Невжинському Павлу Олеговичу площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Верхолісся; 

- Кравченку Юрію Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

за адресою: с. Буда; 

- Мокрогуз Олені Станіславівні площею орієнтовно 0,80 га, що 

розташована за адресою: с. Буда; 

- Рудому Яну Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Буда; 

- Кравченко Ксенії Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Буда; 

- Бойко Ганні Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

за адресою: с. Буда; 

- Гончаренко Людмилі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Шишка; 

- Романенко Ніні Єгорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за 

адресою: с. Рейментарівка; 

- Васюку Миколі Федоровичу площею орієнтовно 1,50 га, що 

розташована за адресою: с. Рейментарівка; 

- Зеленій Ганні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Рейментарівка; 

- Рябцю Валерію Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

за адресою: с. Рейментарівка; 

- Коноваленко Надії Прокопівні площею орієнтовно 0,36 га, що 

розташована за адресою: с. Прибинь; 



- Коноваленко Зінаїді Кузмінічні площею орієнтовно 0,45 га, що 

розташована за адресою: с. Прибинь; 

- Гречушкіну Петру Васильовичу площею орієнтовно 0,60 га, що 

розташована за адресою: с. Воловики; 

- Телезі Наталії Володимирівні площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована за адресою: с. Перелюб; 

- Милейко Тетяні Анатоліївні площею орієнтовно 0,65 га, що 

розташована за адресою: с. Домашлин; 

- Ковтуновичу Олександру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, 

що розташована за адресою: с. Костючки; 

- Бордакову Віталію Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Шишківка; 

- Устименко Валентині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Забарівка; 

- Анопу Віталію Сергійовичу площею орієнтовно 1,50 га, що розташована 

за адресою: с. Забарівка; 

- Кириченко Олені Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Верхолісся; 

- Глінко Ользі Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за 

адресою: с. Верхолісся; 

- Тищенко Любові Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

за адресою: с. Верхолісся; 

- Анищенку Олександру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована за адресою: с. Буда; 

- Рудому Віталію Олеговичу площею орієнтовно 0,50 га, що розташована 

за адресою: с. Буда. 

 

- для індивідуального садівництва, (КВЦПЗ 01.05.): 

- Карпинському Єгору Володимировичу площею орієнтовно 0,12 га, що 

розташована за адресою: с. Воловики; 

- Карпинській Вікторії Вікторівні площею орієнтовно 0,12 га, що 

розташована за адресою: с. Воловики; 

- Карпинській Ганні Василівні площею орієнтовно 0,12 га, що 

розташована за адресою: с. Воловики. 

 

4. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої 

передачі її безоплатно у власність: 

- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.): 

- Бруєнко Світлані Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:001:0002; 



- Бруєнку Юрію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:001:0004; 

- Плющ Софії Григорівні площею орієнтовно 1,7525 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422410100:04:006:0083; 

- Гирич Інні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0863; 

- Гиричу Костянтину Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0863; 

- Пророченко Катерині Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0863; 

- Глінко Лілії Миколаївні площею орієнтовно 1,8103 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0883; 

- Поповій Любові Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0886; 

- Мочнєву Ярославу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0885; 

- Мочнєву Сергію Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0885; 

- Вахненку Сергію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422480500:04:000:0885; 

- Старовойт Наталії Анатоліївні площею орієнтовно 1,9442 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422485500:01:001:0241; 



- Скрибченко Марії Григорівні площею орієнтовно 1,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1235; 

- Аноп Анжелі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Анопу Віталію Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Янюшкіній Анастасії Борисівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Янюшкіну Володимиру Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Янюшкіну Андрію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Янюшкіну Артему Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Ярошенку Григорію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Ярошенко Раїсі Федорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Ярошенку Михайлу Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Басенку Богдану Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 



- Басенку Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Везовик Марії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Тоніці Маргариті Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Петрику Валентину Валерійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Петрик Ліані Валентинівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422483500:07:000:1318; 

- Кудлаю Антону Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0098; 

- Козачуку Миколі Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0098; 

- Корчинській Олені Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0098; 

- Лукавій Дарині Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0098; 

- Кузнєцову Євгену Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0098; 

- Корчинській Світлані Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0098; 



- Левкович Надії Миронівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0145; 

- Левкович Марії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0146; 

- Болотній Тетяні Григорівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1217; 

- Роговому Анатолію Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1131; 

- Тройні Валентині Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1131; 

- Тройні Павлу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1131; 

- Тройні Діані Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1131; 

- Тройні Сніжані Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1131; 

- Тройні Данилу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488300:03:000:1131; 

- Саприкіну Володимиру Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1231; 

- Саприкіній Надії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422488700:05:000:1278; 



- Кривоножко Наталії Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0752; 

- Савенок Надії Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0752; 

- Щербі Олені Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Барабаш Вірі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Крикун Ірині Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Брек Вірі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Рябець Ользі Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Погуляю Олексію Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Грищенко Валентині Костянтинівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Рябець Любові Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Кожем’яко Галині Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 



- Остапенко Марії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Коноваленко Людмилі Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Рябець Галині Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Борисенко Світлані Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Чурупченко Любові Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Кожем’яко Марії Савеліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Кравченко Лідії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Дрозд Ользі Степанівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Гелі Раїсі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422487000:03:000:0751; 

- Гончаренко Олександрі Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1074; 

- Гончаренку Івану Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1074; 



- Петрикею Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1074; 

- Петрикей Марині Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1074; 

- Чопенку Миколі Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

7422482500:04:000:1074. 

 

5. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для надання її в оренду на земельну ділянку: 

- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.): 

- Мостовичу Олегу Сергійовичу площею орієнтовно 0,1100 га, що 

розташована за адресою: вул. Шевченка, 19, с. Турівка, кадастровий номер 

7422485500:02:000:0022. 

 

6. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), для оформлення права комунальної власності на земельну ділянку: 

- для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування (КВЦПЗ 03.01.): 

- Корюківській міській раді (юридична адреса: вул. Бульварна, 6,                    

м. Корюківка) площею орієнтовно 0,20 га, що розташована за адресою:                   

вул. Вокзальна, 9, м. Корюківка. 

 

7. Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Полісся СЛ» 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої 

передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(01.01), що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради 

по вул. Довженка, 8А, с. Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської області. 

Площа земельної ділянки 6,3373 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:03:000:0851. 

7.1. Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

8. Дати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 



22,00 га для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01), що розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради по вул. Шкільна, 30Б,                

с. Стопилка, Корюківського району, Чернігівської області. 

8.1. Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

9. Відмовити Мельничуку Олексію Олексійовичу у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) 

площею орієнтовно 0,10 га по вул. Паркова в м. Корюківка у зв’язку з тим, що 

відповідно до Генерального плану м. Корюківка земельна ділянка знаходиться в 

межах санітарно – захисної зони підприємств IV-V класу шкідливості 

комунальних та сільськогосподарських об’єктів, на території з розвитком 

процесу підтоплення (РГВ менше 2,5 м від поверхні) та в межах прокладання 

проєктної дороги (Проектна 29).  

 

10. Відмовити Суманєєвій Вікторії Віталіївні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) 

площею орієнтовно 0,10 га по вул. Дудка, 71 в м. Корюківка у зв’язку з тим, що 

в архівному фонді Корюківської міської ради міститься рішення 13 сесії 22 

скликання Корюківської міської ради від 11 вересня 1997 року «Про 

приватизацію земельних ділянок », яким передано громадянці безкоштовно у 

приватну власність земельну ділянку 0,10 га для обслуговування житлового 

будинку та господарських будівель по вул. Дудка, 71. 

 

11. Відмовити Кротенко Пелагеї Давидівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га в с. Олександрівка у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки. Відповідно до 

матеріалів інвентаризації на зазначеному масиві розміщена спортивна 

площадка. 

 

12. Відмовити Поташному Сергію Віталійовичу у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 у зв’язку з 



тим, що дана земельна ділянка передбачена для створення громадського 

пасовища. 

 

13. Відмовити Никифоренко Юлії Леонідівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка передбачена для створення громадського 

пасовища. 

 

14. Відмовити Поташній Вірі Федорівні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка передбачена для створення громадського 

пасовища. 

 

15. Відмовити Мелашенко Надії Миколаївні у наданні дозволу на 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим номером 7422488700:05:000:1221 у зв’язку з 

тим, що дана земельна ділянка передбачена для створення громадського 

пасовища. 

 

16. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на 

виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені 

документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття 

рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування. 

 

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                          м. Корюківка                            № 21-4/VІII 

 

Про дозвіл на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю) 

  

 

 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 81 

Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила:   

  

1. Дати дозвіл Панчошній Олені Миколаївні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                     

«ім. Гагаріна», а саме:  

№ 57 рілля, № 90 сіножаті, № 297 пасовища. 



2. Дати дозвіл Очковській Ганні Григорівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Україна», а 

саме:  

№ 10 рілля. 

 

3. Дати дозвіл Очковському Миколі Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Україна», а 

саме:  

№ 11 рілля. 

 

4. Дати дозвіл Ніколайчуку Юрію Валентиновичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                                   

«ім. Шевченка», а саме:  

№ 121 рілля, № 215 сіножаті; 

№ 170 рілля, № 23 сіножаті. 

 

5. Дати дозвіл Тосенку Володимиру Петровичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств  «Лісове», а 

саме:  

№ 198 рілля, № 176 сіножаті, № 234 пасовища. 

 

6. Дати дозвіл Подоляко Ніні Іванівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Колос», а 

саме:  

№ 16 рілля, № 16 сіножаті, № 16 пасовища. 



7. Дати дозвіл Носаченку Ігору Миколайовичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Лісове», а 

саме:  

№ 127 рілля, № 6 сіножаті, № 147 пасовища. 

 

8. Дати дозвіл Кобець Тетяні Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Зоря», а 

саме:  

№ 504 рілля, № 504 пасовища. 

 

9. Дати дозвіл Борисенко Ніні Юхимівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Зоря», а 

саме:  

№ 91 рілля, № 91 пасовища. 

 

10. Дати дозвіл Царик Наталії Василівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств ім. Леніна, а 

саме:  

№ 21/361 рілля, № 19/1361 рілля. 

 

11. Дати дозвіл Кравчук Тетяні Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Червона 

Зірка», а саме:  

№ 9/343 рілля, № 32/343 сіножаті. 

 



12. Дати дозвіл Овчаренко Марії Єгорівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Червона 

Зірка», а саме:  

№ 9/341 рілля, № 32/341 сіножаті. 

 

13. Дати дозвіл Черв’як Зінаїді Федорівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Червона 

Зірка», а саме:  

№ 9/340 рілля, № 32/340 сіножаті. 

 

14. Дати дозвіл Петровському Олексію Володимировичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про 

розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до 

проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Червона 

Зірка», а саме:  

№ 9/342 рілля, № 32/342 сіножаті. 

 

15. Дати дозвіл Пономаренко Ніні Павлівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Зоря», а 

саме:  

№ 213 рілля, № 213 пасовища. 

 

16. Дати дозвіл Назаренко Пелагеї Михайлівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Рекорд», а 

саме:  

№ 404 рілля, № 329 сіножаті, № 131 пасовища. 

 



17. Дати дозвіл Бугері Михайлу Івановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл 

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту 

землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по 

колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Рассвєт», а 

саме:  

№ 202 рілля, № 302 сіножаті, № 28 пасовища. 

 

18. Дати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«ЧЕРВОНИЙ МАЯК» на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) за рахунок не витребуваних земельних ділянок (земельних часток 

(паїв)) для подальшого оформлення права оренди для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 10,3022 га згідно 

Додатку 1.  

Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту                       

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

19. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Лілія Агро 

Плюс» у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з подальшою передачею в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 40,0 га, що 

розташовані в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області в зв’язку з 

тим, що зазначені у клопотанні земельні ділянки перебувають в оренді у 

фізичних та юридичних осіб. 

 

20. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Лілія Агро 

Плюс» у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з подальшою передачею в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 70,0 га, що 

розташовані в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області в зв’язку з 

тим, що зазначені у клопотанні земельні ділянки перебувають в оренді у 

фізичних та юридичних осіб. 

 

21. Відмовити Бичику Василю Володимировичу у наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до 

протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток 

(паїв) та до проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємств                                   



«Україна», а саме: № 223 рілля, у зв’язку з тим, що згідно даних Державного 

земельного кадастру бажана земельна ділянка перебуває у приватній власності. 

 

22.Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по 

розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із 

землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про 

надання земельних ділянок у власність. 

 

23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 25.02.2021 № 21-4/VIІI 
 

 

 

 

 

 

Перелік  

не витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл  

ПСП «ЧЕРВОНИЙ МАЯК» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого 

оформлення права оренди на території Корюківської міської ради  

(за межами населеного пункту села Сядрине) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       А.ПЛЮЩ 

№ ділянки Площа Кадастровий номер  

62 3,2487 7422488700:05:000:0592 

317 3,5313 7422488700:05:000:0248 

271 3,5222 7422488700:05:028:0001 

Всього  10,3022  



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 22-4/VІIІ 

 

Про дозвіл на виготовлення  технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) на земельні ділянки під польовими дорогами 

 

 

Розглянувши клопотання Приватного сільськогосподарського 

підприємства «Червоний Маяк», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища, керуючись ст.ст. 12, 22, 79-1, 122, 134 Земельного кодексу 

України, законами України «Про землеустрій», «Про Державний земельний 

кадастр», «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення 

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Лісове» на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

1.2. Зобов’язати Приватне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк» укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 

землеустрою. Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження 

сесії Корюківської міської ради. 



2. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Нива» на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

2.2. Зобов’язати Приватне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк» укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 

землеустрою. Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження 

сесії Корюківської міської ради. 

 

3. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП ім. Шевченка 

на території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

3.2. Зобов’язати Приватне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк» укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 

землеустрою. Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження 

сесії Корюківської міської ради. 

 

4. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення 

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Рассвєт» на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

4.2. Зобов’язати Приватне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк» укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 

землеустрою. Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження 

сесії Корюківської міської ради. 

 

5. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 



ділянки під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Димитрова» 

на території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

5.2. Зобов’язати Приватне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк» укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 

землеустрою. Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження 

сесії Корюківської міської ради. 

 

6. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Зоря» на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

6.2. Зобов’язати Приватне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк» укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 

землеустрою. Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження 

сесії Корюківської міської ради. 

 

7. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП ім. Леніна на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

7.2. Зобов’язати Приватне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк» укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 

землеустрою. Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження 

сесії Корюківської міської ради. 

 

8. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству 

«Червоний Маяк» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами, запроєктованими для доступу до земельних 

ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення  

для подальшої передачі в оренду для ведення товарного 



сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП «Рекорд» на 

території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

8.2. Зобов’язати Приватне сільськогосподарське підприємство «Червоний 

Маяк» укласти договір на виконання робіт по розробці документації із 

землеустрою. Оформлені належним чином матеріали подати на затвердження 

сесії Корюківської міської ради. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

 
 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                  № 23-4/VІII 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки  

земельної ділянки  

 

 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч» та додані матеріали, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу 

України, статтею 9 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки на якій розташований громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, які належать Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Племінне господарство «Бреч» згідно договору купівлі-

продажу, серія та номер 835 виданий 04.11.2020 року, для подальшого 

придбання її у власність по вул. Лісового П., 50Б, с. Бреч, площею 0,3220 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:01:000:0207, цільове 

призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, (КВЦПЗ 03.15.). 

1.1. Укласти договір із Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Племінне господарство «Бреч» про сплату авансового внеску за виготовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаної в п.1 даного рішення.  

1.2. Укласти договір з суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель, земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна, які підлягають 

продажу, на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 
 



 
      У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 24-4/VІIІ 

 

Про розірвання та поновлення   

договорів оренди (суборенди) землі 

 

 

 Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані матеріали, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 93, 

Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду 

землі», ст. 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Продовжити з Товариством з обмеженою відповідальністю 

«СТІЛКРОС» термін дії договору оренди землі від 15.06.2011 року на земельну 

ділянку загальною площею 0,1000 га, що розташована по провулку Дудка, 

земельна ділянка 2в, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:0209, на тих самих умовах.  

1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «СТІЛКРОС» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 15.06.2011 року. 



1.2. Товаристу з обмеженою відповідальністю «СТІЛКРОС» 

зареєструвати додаткову угоду до договору оренди землі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

2. Поновити з Коворотушею Валерієм Володимировичем договір оренди 

землі від 23.01.2006 року на земельну ділянку загальною площею 0,0016 га, що 

розташована по вул. Вокзальна, земельна ділянка 10а, м. Корюківка, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0160, терміном на                 

1 (один) рік на тих самих умовах.  

2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Коворотушею Валерієм Володимировичем додаткову угоду до договору оренди 

землі від 23.01.2006 року. 

2.2. Коворотуші Валерію Володимировичу зареєструвати додаткову угоду 

до договору оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

3. Поновити з Мостовичем Сергієм Петровичем договір оренди землі від 

11.07.2006 року на земельну ділянку загальною площею 0,0040 га, що 

розташована по вул. Червонохутірська, земельна ділянка 30,                                           

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0168, 

терміном на 10 (десять) років та на тих самих умовах.  

3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти року з 

Мостовичем Сергієм Петровичем додаткову угоду до договору оренди землі від 

11.07.2006 року. 

3.2. Мостовичу Сергію Петровичу зареєструвати додаткову угоду до 

договору оренди землі відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Мена–

Агроінвест» від 19.03.2020 року у частині витребуваної земельної ділянки 

громадянином, а саме: 

0,7032 га – сіножаті (не витребувана земельна частка (пай) № 59), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:07:000:1161, що знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Мена-Агроінвест» додаткову 

угоду до договору оренди землі від 19.03.2020 року. 

4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Мена–Агроінвест» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

5. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 



відповідальністю «АНВ-АГРО» від 01.06.2017 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

0,5503 га кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0693, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

5.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 01.06.2017 року. 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

6. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 01.06.2017 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

0,8196 га кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0694, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

6.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 01.06.2017 року. 

6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 01.06.2017 року у частині витребуваної 

земельних ділянок громадянином, а саме: 

1,2566 га кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0673, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

7.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 01.06.2017 року. 

7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

8. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 



відповідальністю «АНВ-АГРО» від 01.06.2017 року у частині витребуваної 

земельних ділянок громадянином, а саме: 

1,9138 га кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0685, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

8.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 01.06.2017 року. 

8.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

9. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Забарівське» від 08.11.2010 року у зв’язку з витребуванням 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

3,8962 га – рілля (не витребувана земельна частка (пай) № 345), 

кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0872, що знаходяться 

на території Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської 

області. 

9.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 08.11.2010 року. 

9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

10. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Китайсько–Українська аграрна компанія «Фанда» від 

02.12.2013 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а 

саме: 

0,2091 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:002:0454, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

10.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Китайсько–Українська аграрна 

компанія «Фанда» додаткову угоду до договору оренди землі від                     

02.12.2013 року. 

10.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Китайсько–Українська 

аграрна компанія «Фанда» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребуваної земельної ділянки громадянином 

відповідно до вимог чинного законодавства. 



11. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Китайсько–Українська аграрна компанія «Фанда» від 

02.12.2013 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а 

саме: 

1,6597 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:06:002:0288, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

11.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Китайсько–Українська аграрна 

компанія «Фанда» додаткову угоду до договору оренди землі від                   

02.12.2013 року. 

11.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Китайсько–Українська 

аграрна компанія «Фанда» зареєструвати додаткову угоду про розірвання 

договору оренди землі у частині витребуваної земельної ділянки громадянином 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

12. Поновити із Сільськогосподарським товариством з обмеженою 

відповідальністю «Дружба» договір оренди землі від 14.02.2011 року на 

земельну ділянку загальною площею 1,2593 га (рілля) сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:04:002:0102, 

терміном на 10 (десять) років.  

12.1. Розмір орендної плати за використання земельної ділянки 

встановити на рівні 10 % (десяти відсотків) від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

12.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти із 

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба» 

додаткову угоду до договору оренди землі від 14.02.2011 року. 

12.3. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Дружба» зареєструвати додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

13. Поновити із Сільськогосподарським товариством з обмеженою 

відповідальністю «Дружба» договір оренди землі від 14.02.2011 року на 

земельну ділянку загальною площею 1,1574 га (рілля) сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:04:001:0082, 

терміном на 10 (десять) років.  

13.1. Розмір орендної плати за використання земельної ділянки 

встановити на рівні 10 % (десяти відсотків) від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

13.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти із 

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба» 

додаткову угоду до договору оренди землі від 14.02.2011 року. 



13.3. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Дружба» зареєструвати додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

14. Поновити із Сільськогосподарським товариством з обмеженою 

відповідальністю «Дружба» договір оренди землі від 14.02.2011 року на 

земельну ділянку загальною площею 0,7879 га (рілля) сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:04:002:0137, 

терміном на 10 (десять) років.  

14.1. Розмір орендної плати за використання земельної ділянки 

встановити на рівні 10 % (десяти відсотків) від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

14.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти із 

Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба» 

додаткову угоду до договору оренди землі від 14.02.2011 року. 

14.3. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 

«Дружба» зареєструвати додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі відповідно до норм чинного законодавства. 

 

15. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 27.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

1,3550 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0009, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

15.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 27.10.2016 року. 

15.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

16. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 27.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

1,3844 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0002, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

16.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 27.10.2016 року. 



16.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

17. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 27.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

1,4465 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0003, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

17.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 27.10.2016 року. 

17.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

18. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 27.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

1,8765 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0004, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

18.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 27.10.2016 року. 

18.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

19. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 27.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

1,1197 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0403, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

19.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 27.10.2016 року. 



19.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

20. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківсько 

районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою 

відповідальністю «АНВ-АГРО» від 27.10.2016 року у частині витребуваної 

земельної ділянки громадянином, а саме: 

1,7652 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0404, 

що знаходяться на території Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

20.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з 

Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду до 

договору оренди землі від 27.10.2016 року. 

20.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ–АГРО» 

зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку 

витребуванням земельної ділянки громадянином відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                  № 25-4/VІII 

 

Про право постійного користування  

земельними ділянками 

 

 

 Розглянувши листи юридичних осіб, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись нормами Земельного кодексу України,              

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:    

 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, що 

перебуває у постійному користуванні Відділу культури і туризму Корюківської 

районної державної адміністрації, розташована по вул. Шевченка, 30,                        

с. Білошицька Слобода площею 0,3729 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481000:01:001:0168. 

1.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 0,3729 га, що 

розташована по вул. Шевченка, 30, с. Білошицька Слобода, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422481000:01:001:0168. 

 

2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, що 

перебуває у постійному користуванні Відділу культури і туризму Корюківської 

районної державної адміністрації, розташована по вул. Шевченка, 30,                           

с. Білошицька Слобода площею 1,2406 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481000:01:001:0167. 

2.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 1,2406 га, що 



розташована по вул. Шевченка, 30, с. Білошицька Слобода,  кадастровий номер 

земельної ділянки 7422481000:01:001:0167. 

 

3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, що 

перебуває у постійному користуванні Відділу культури і туризму Корюківської 

районної державної адміністрації, розташована по вул. Шевченка, 75,                         

с. Охрамієвичі площею 0,3548 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486000:01:000:0019. 

3.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 0,3548 га, що 

розташована по вул. Шевченка, 75, с. Охрамієвичі, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422486000:01:000:0019. 

 

3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, що 

перебуває у постійному користуванні Відділу культури і туризму Корюківської 

районної державної адміністрації, розташована по вул. Шевченка, 75,                         

с. Охрамієвичі площею 2,3301 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486000:01:000:0017. 

3.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 2,3301 га, що 

розташована по вул. Шевченка, 75, с. Охрамієвичі, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422486000:01:000:0017. 

 

4. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, що 

перебуває у постійному користуванні Відділу культури і туризму Корюківської 

районної державної адміністрації, розташована по вул. Шевченка, 75,                            

с. Охрамієвичі площею 0,4717 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486000:01:000:0018. 

4.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 0,4717 га, що 

розташована по вул. Шевченка, 75, с. Охрамієвичі, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422486000:01:000:0018. 

 

5. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, що 

перебуває у постійному користуванні Відділу культури і туризму Корюківської 

районної державної адміністрації, розташована по вул. Шевченка, 6,                     

с. Перелюб площею 2,0276 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:001:0020. 

5.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 2,0276 га, що 

розташована по вул. Шевченка, 6, с. Перелюб, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422486500:01:001:0020. 

 

6. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, що 

перебуває у постійному користуванні Відділу культури і туризму Корюківської 



районної державної адміністрації, розташована по вул. Центральна, 116,                     

с. Олександрівка площею 1,4852 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0014. 

6.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 1,4852 га, що 

розташована по вул. Центральна, 116, с. Олександрівка, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422480500:01:000:0014. 

 

7. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, що 

перебуває у постійному користуванні Відділу культури і туризму Корюківської 

районної державної адміністрації, розташована по вул. Шкільна, 4, с. Савинки 

площею 1,7273 га, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0206. 

7.1. Передати у постійне користування Відділу освіти, культури, молоді 

та спорту Корюківської міської ради земельну ділянку площею 1,7273 га, що 

розташована по вул. Шкільна, 4, с. Савинки, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488300:01:000:0206. 

 

8. У зв’язку з передачею майна міської комунальної власності - нежитлові 

будівлі, у господарське відання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради, 

передати у постійне користування КП «Благоустрій» Корюківської міської ради 

земельну ділянку комунальної власності для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування, що розташована по                     

вул. Шевченка, 87, м. Корюківка площею 0,1338 га, кадастровий номер 

земельної ділянки 7422410100:01:003:0924. 

 

9. У зв’язку з передачею об’єкта нерухомості – Амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради, передати у постійне користування 

комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради земельну ділянку комунальної власності для будівництва і 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, що 

розташована по вул. Бородавка, 2А, с. Наумівка площею 0,3000 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422485500:01:002:0194. 

 

10. У зв’язку з передачею нежитлової будівлі, будинок народних традицій 

та дозвілля Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради, передати у постійне користування земельну ділянку комунальної 

власності для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування площею 0,4867 га з кадастровим номером 

7422485500:01:002:0017. 

 



10. У зв’язку з передачею нежитлової будівлі, дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко» Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради, передати у постійне користування земельну ділянку комунальної 

власності для будівництва та обслуговування закладів освіти площею 0,5046 га 

з кадастровим номером 7422485500:01:001:0020. 

 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                   № 26-4/VІII 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) 

 

 

 Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом 

України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

Державний земельний кадастр», Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Омельченко 

Наталії Миколаївні за межами села Шишківка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

1.1. Передати Омельченко Наталії Миколаївні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,3966 га – рілля (пай 259), кадастровий номер 7422489600:03:000:0577 

0,2939 га – пасовище (пай 259), кадастровий номер 7422489600:03:000:0953 



для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

1.2. Зобов’язати Омельченко Наталію Миколаївну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Грищенко Ганні 

Сергіївні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

2.1. Передати Грищенко Ганні Сергіївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5793 га – рілля (пай 151), кадастровий номер 7422489600:03:000:0955 

0,3833 га – пасовище (пай 151), кадастровий номер 7422489600:03:000:0077 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

2.2. Зобов’язати Грищенко Ганну Сергіївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Грищенко Ганні 

Сергіївні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

3.1. Передати Грищенко Ганні Сергіївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5472 га – рілля (пай 229), кадастровий номер 7422489600:03:000:0499 

0,2939 га – пасовище (пай 229), кадастровий номер 7422489600:03:000:0956 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

3.2. Зобов’язати Грищенко Ганну Сергіївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Грищенко Ганні 

Сергіївні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 



4.1. Передати Грищенко Ганні Сергіївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5738 га – рілля (пай 118), кадастровий номер 7422489600:03:026:0022 

0,2830 га – пасовище (пай 118), кадастровий номер 7422489600:03:000:0954 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

4.2. Зобов’язати Грищенко Ганну Сергіївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Грищенко Ганні 

Сергіївні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

5.1. Передати Грищенко Ганні Сергіївні у власність земельні ділянки, а 

саме: 

1,5738 га – рілля (пай 106), кадастровий номер 7422489600:03:026:0010 

0,3045 га – пасовище (пай 106), кадастровий номер 7422489600:03:000:0952 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області. 

5.2. Зобов’язати Грищенко Ганну Сергіївну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Cимоненко 

Тетяні Володимирівні за межами села Сахутівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

6.1. Передати Cимоненко Тетяні Володимирівні у власність земельні 

ділянки, а саме: 

1,3294 га – рілля (пай 76), кадастровий номер 7422489200:07:000:0080 

1,1232 га – рілля (пай 76), кадастровий номер 7422489200:07:000:0079 

1,2673 га – сіножаті (пай 54), кадастровий номер 7422489200:07:000:0458 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

6.2. Зобов’язати Cимоненко Тетяну Володимирівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 



7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Литвиненку 

Станіславу Антоновичу за межами села Сахутівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

7.1. Передати Литвиненку Станіславу Антоновичу у власність земельні 

ділянки, а саме: 

2,6637 га – рілля (пай 14), кадастровий номер 7422489200:07:000:0014 

0,9107 га – пасовище (пай 1), кадастровий номер 7422489200:07:000:0401 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

7.2. Зобов’язати Литвиненка Станіслава Антоновича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Савенко Вірі 

Олександрівні за межами села Олександрівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Савенко Вірі Олександрівні у власність земельну ділянку, а 

саме: 

3,2228 га – рілля (пай 510), кадастровий номер 7422480500:04:000:0510 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

8.2. Зобов’язати Савенко Віру Олександрівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ткаченку Миколі 

Олексійовичу за межами села Олександрівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

9.1. Передати Ткаченку Миколі Олексійовичу у власність земельну 

ділянку, а саме: 

4,8839 га – рілля (пай 607), кадастровий номер 7422480500:04:000:0607 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

 

 



9.2. Зобов’язати Ткаченка Миколу Олексійовича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Губенку Євгену 

Юрійовичу та Губенку Дмитру Юрійовичу за межами села Олександрівка, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

10.1. Передати Губенку Євгену Юрійовичу та Губенку Дмитру 

Юрійовичу у спільну часткову власність земельну ділянку по ½ частці 

відповідно, а саме: 

3,2687 га – рілля (пай 447), кадастровий номер 7422480500:04:000:0447 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

10.2. Зобов’язати Губенка Євгена Юрійовича та Губенка Дмитра 

Юрійовича використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з 

дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після 

здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Аніщенку 

Василю Васильовичу, Анищенку Василю Васильовичу та Толмачовій 

Олександрі Василівні за межами села Олександрівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

11.1. Передати Аніщенку Василю Васильовичу, Анищенку Василю 

Васильовичу та Толмачовій Олександрі Василівні у спільну часткову власність 

земельну ділянку по 1/3 частці відповідно, а саме: 

4,5067га – рілля (пай 270), кадастровий номер 7422480500:04:000:0270 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

11.2. Зобов’язати Аніщенка Василя Васильовича, Анищенка Василя 

Васильовича та Толмачову Олександру Василівну використовувати земельні 

ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ковальчуку 

Геннадію Володимировичу за межами села Рейментарівка, Корюківського 

району, Чернігівської області. 

12.1. Передати Ковальчуку Геннадію Володимировичу у власність 

земельні ділянки, а саме: 

2,0504 га – рілля (пай 133), кадастровий номер 7422487500:07:000:0510 



0,7652 га – пасовище (пай 18), кадастровий номер 7422487500:07:000:0093 

0,3828 га – сіножаті (пай 8), кадастровий номер 7422487500:07:000:0004 

 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

12.2. Зобов’язати Ковальчука Геннадія Володимировича використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Горбатенко 

Валентині Володимирівні за межами села Забарівка, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

13.1. Передати Горбатенко Валентині Володимирівні у власність земельні 

ділянки, а саме:  

0,5424 га – сіножаті (пай 102), кадастровий номер 7422483500:07:001:0044 

0,4683 га – пасовища (пай 5), кадастровий номер 7422483500:07:001:0045 

для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської області. 

13.2. Зобов’язати Горбатенко Валентину Володимирівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Летуті Валентині 

Степанівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

14.1. Передати Летуті Валентині Степанівні у власність земельні ділянки, 

а саме:  

3,2281 га – рілля (пай 24/492), кадастровий номер 7422486500:03:001:0522 

1,5215 га – пасовища (пай 28/492), кадастровий номер 7422489600:03:000:0938 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель 

сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами 

села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області. 

14.2. Зобов’язати Летуту Валентину Степанівну використовувати 

земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 

103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права 

власності на нерухоме майно. 

 

 

 



15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                    № 27-4/VІІI 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності 

 

 

 Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки площею 197,7071 га, яка перебуває в комунальній власності, 

та передана в оренду Бондару Віктору Олександровичу, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

 

міська рада вирішила: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки загальною площею 197,7071 га з кадастровим номером 

7422482000:06:001:0033, яка перебуває в оренді Бондара Віктора 

Олександровича для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ 01.02), що 

розташована на території Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту) Корюківського району, Чернігівської області, на три земельні ділянки, 

а саме: 

- земельну ділянку площею 193,7071 га для ведення фермерського 

господарства з кадастровим номером 7422482000:06:001:0147, яка розташована 

на території Корюківської міської ради (за межами села Буда) Корюківського 

району, Чернігівської області; 

- земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення фермерського 

господарства з кадастровим номером 7422482000:06:001:0145, яка розташована 



на території Корюківської міської ради (за межами села Буда) Корюківського 

району, Чернігівської області; 

- земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення фермерського 

господарства з кадастровим номером 7422482000:06:001:0146, яка розташована 

на території Корюківської міської ради (за межами села Буда) Корюківського 

району, Чернігівської області. 

 

2. У зв’язку з поділом земельної ділянки загальною площею 197,7071 га з 

кадастровим номером 7422482000:06:001:0033, внести зміни до договору 

оренди землі від 19.11.2012 року, який зареєстрована в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно 17.09.2013 року за № 2515967, а саме: 

2.1. Пункт 2 викласти в наступній редакції «2. В оренду передаються 

земельні ділянки загальною площею 197,7071 га, з них: 193,7071 га сіножаті 

кадастровий номер 7422482000:06:001:0147; 2,0000 га сіножаті кадастровий 

номер 7422482000:06:001:0146; 2,0000 га сіножаті кадастровий номер 

7422482000:06:001:0145». 

2.2. Всі інші умови договору залишаються без змін.  

 

3. У зв’язку з відмовою орендаря від права оренди на земельні ділянки 

площею 2,0000 га для ведення фермерського господарства з кадастровим 

номером 7422482000:06:001:0145 та площею 2,0000 га для ведення 

фермерського господарства з кадастровим номером 7422482000:06:001:0146, 

що утворилися в результаті поділу, припинити дію договору оренди землі від 

19.11.2012 року в частині оренди даних земельних ділянок, та внести відповідні 

зміни, а саме: 

3.1. Пункт 2 викласти в наступній редакції «2. В оренду передається 

земельна ділянка площею 193,7071 га сіножаті кадастровий номер 

7422482000:06:001:0147.». 

3.2. Всі інші умови договору залишаються без змін. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                 № 28-4/VІII 

 

Про приватизацію 

земельних ділянок 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Курбакову Володимиру Анатолійовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, загальною 

площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Левка 

Лук’яненка, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Курбакову Володимиру Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) по вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, кадастровий 

номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1961, цільове призначення - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

2. Затвердити Плющ Людмилі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



для передачі у власність для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 

02.05.), площею 0,0030 га, по вул. Кошового, гараж № 135, м. Корюківка. 

2.1. Передати Плющ Людмилі Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0030 га, по                                                   

вул. Кошового, гараж № 135, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1958, цільове призначення - для будівництва 

індивідуальних гаражів, категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Чалому Володимиру Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Молодіжна, 37/2, м. Корюківка. 

3.1. Передати Чалому Володимиру Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                                   

вул. Молодіжна, 37/2, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1827, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Малишу Володимиру Михайловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0582 га, по вул. Ткаченко В., 43, м. Корюківка. 

4.1. Передати Малишу Володимиру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0582 га, по                                                   

вул. Ткаченко В., 43, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1954, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Затвердити Стрілець Діані Юріївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0933 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Дудка, 115, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Стрілець Діані Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,0933 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                                           



вул. Дудка, 115, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1389, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Осипенко Наталії Валентинівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Молодіжна, 3, м. Корюківка. 

6.1. Передати Осипенко Наталії Валентинівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                                   

вул. Молодіжна, 3, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1918, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Зайцю Сергію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Захисників України, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Зайцю Сергію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Захисників України, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1888, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Матарикіній Тетяні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Дудка, 141, м. Корюківка. 

8.1. Передати Матарикіній Тетяні Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                                   

вул. Дудка, 141, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:003:1405, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

9. Затвердити Логвиненко Поліні Дмитрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля                     

села Трудовик, Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Логвиненко Поліні Дмитрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:04:006:0097) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту) біля села Трудовик Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

10. Затвердити Масалико Раїсі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Зарічна, 15, м. Корюківка. 

10.1. Передати Масалико Раїсі Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                                   

вул. Зарічна, 15, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1953, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

11. Затвердити Алтухову Євгену Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6-Б,                                                  

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Алтухову Євгену Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6-Б, м. Корюківка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422410100:01:002:1947, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 



12. Затвердити Чалій Валентині Степанівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,1250 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою: вул. Молодіжна, 37/2, м. Корюківка, Корюківського району, 

Чернігівської області.  

12.1. Передати Чалій Валентині Степанівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1250 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1828) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: вул. Молодіжна, 37/2, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області. 

 

13. Затвердити Леонтьєвій Ганні Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Омеляна Каруки,                                                  

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Леонтьєвій Ганні Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по                          

вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1962, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

14. Затвердити Давиденку Леоніду Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0832 га, по вул. Ткаченко В., 7, м. Корюківка. 

14.1. Передати Давиденку Леоніду Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0832 га, по                                                   

вул. Ткаченко В., 7, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1949, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

15. Затвердити Лободі Сергію Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Братчикова, 92, м. Корюківка. 



15.1. Передати Лободі Сергію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                                   

вул. Братчикова, 92, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:001:1576, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

16. Затвердити Руді Яні Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Левка Лук’яненка,                                                  

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

16.1. Передати Руді Яні Володимирівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Левка 

Лук’яненка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1959, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

17. Затвердити Павлюку Андрію Вікторовичу, Павлюк Тамарі Михайлівні 

та Павлюк Оксані Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 

02.01.), площею 0,0930 га, по пров. Франка, 6, м. Корюківка. 

17.1. Передати Павлюку Андрію Вікторовичу, Павлюк Тамарі Михайлівні 

та Павлюк Оксані Вікторівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0930 га, по                                                   

пров. Франка, 6, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1955, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

18. Затвердити Корню Олексію Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Незалежності, м. Корюківка, 

Корюківського району, Чернігівської області.  



18.1. Передати Корню Олексію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Незалежності, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1952, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

19. Затвердити Воробей Таісії Леонтіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Франка, 78а, м. Корюківка. 

19.1. Передати Воробей Таісії Леонтіївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                                   

вул. Франка, 78а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1939, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

20. Затвердити Худякову Петру Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Франка, 88, м. Корюківка. 

20.1. Передати Худякову Петру Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                                   

вул. Франка, 88, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1960, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

21. Затвердити Кушніру Роману Павловичу, Стельмах Олесі Павлівні та 

Кушнір Надії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 

02.01.), площею 0,1000 га, по пров. Садовому, I-й, 10, м. Корюківка. 

21.1. Передати Кушніру Роману Павловичу, Стельмах Олесі Павлівні та 

Кушнір Надії Іванівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку 



для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по                                             

пров. Содовому, I-й, 10, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1902, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

22. Затвердити Сірому Олексію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по пров. Франка, 30а, м. Корюківка. 

22.1. Передати Сірому Олексію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 

пров. Франка, 30а, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1963, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

23. Затвердити Биковій Вікторії Олександрівні та Биковій Марії 

Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0723 га, по                                    

пров. Садовий, II-й, 5-З, м. Корюківка. 

23.1. Передати Биковій Вікторії Олександрівні та Биковій Марії 

Олексіївні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,0723 га, по пров. Садовий, II-й, 5-З,                                                       

м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1966, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

24. Затвердити Грукало Оксані Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1000 га, по вул. Прорізна, 3, м. Корюківка. 

24.1. Передати Грукало Оксані Федорівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по 



вул. Прорізна, 3, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1967, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

25. Затвердити Смаглюк Людмилі Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,1000 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Левка Лук’яненка,                                                  

м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

25.1. Передати Смаглюк Людмилі Іванівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по 

вул. Левка Лук’яненка, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422410100:01:002:1968, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

26. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 29-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Будянського  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Боровик Людмилі Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                

села Соснівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Боровик Людмилі Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:002:0120) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Соснівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Боровику Юрію Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                  

села Соснівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Боровику Юрію Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:002:0121) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Соснівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Борсуку Олександру Михайловичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                 

села Соснівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Борсуку Олександру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:002:0119) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Соснівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Сергейку Олександру Васильовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Соснівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Сергейку Олександру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:002:0118) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Соснівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

5. Затвердити Бочковському Олександру Сергійовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею  2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Буда, Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Бочковському Олександру Сергійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422482000:06:002:0125) із земель сільськогосподарського призначення 



комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Буда, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

6. Затвердити Гук Юлії Сергіївні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Буда, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Гук Юлії Сергіївні безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:002:0123) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Буда, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

7. Затвердити Лисенко Марині Юріївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля            

села Буда, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Лисенко Марині Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482000:06:002:0122) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Буда, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

8. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ  



 
 У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                  № 30-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Брецького  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Кубраку Олександру Олексійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Нова 

Гуринівка), Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Кубраку Олександру Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:06:000:0006) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Нова Гуринівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Царенку Олегу Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 35, с. Лубенець. 

2.1. Передати Царенку Олегу Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Шевченка, 35, с. Лубенець, кадастровий номер земельної ділянки 

7422481500:02:000:0018, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                № 31-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Домашлинського 

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Корнієнку Максиму Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,1608 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Домашлин), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Корнієнку Максиму Сергійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,1608 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0194) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Домашлин), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Аполону Сергію Андрійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Бешківка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Аполону Сергію Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:02:000:0006) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Бешківка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Корнієнко Дарині Сергіївни проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9405 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Домашлин), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Корнієнко Дарині Сергіївни безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9405 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0191) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Домашлин), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Мурай Світлані Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 18А, с. Домашлин. 

4.1. Передати Мурай Світлані Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Центральна, 18А, с. Домашлин, кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0188, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Затвердити Мурай Світлані Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6881 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Домашлин), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Мурай Світлані Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,6881 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0189) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Домашлин), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Вахненко Валентині Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2676 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Домашлин), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Вахненко Валентині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2676 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0166) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Домашлин), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Вахненко Валентині Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) по вул. Першотравнева, 12,                                         

с. Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Вахненко Валентині Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2500 га по вул. Першотравнева, 12, с. Домашлин, 

кадастровий номер земельної ділянки 7422482500:01:000:0167, цільове 

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

8. Затвердити Плющ Наталії Прокопівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,3420 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Домашлин), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Плющ Наталії Прокопівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,3420 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422482500:01:000:0196) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Домашлин), Корюківського району Чернігівської області. 

 

9. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 



10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                                                                         Р.АХМЕДОВ 

 
 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                  № 32-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Забарівського  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Погребній Ганні Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,2868 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Погребній Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,2868 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0067) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Савості Софії Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Савості Софії Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0068) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Кузьменко Іраїді Вікторівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8006 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

3.1. Передати Кузьменко Іраїді Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8006 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:002:0033) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Кузьменко Іраїді Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2185 га, по вул. Вокзальна, 30, с. Воловики. 

4.1. Передати Кузьменко Іраїді Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2185 га, по                                               

вул. Вокзальна, 30, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:002:0034, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Затвердити Забаровській Оксані Олександрівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,6016 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

5.1. Передати Забаровській Оксані Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,6016 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0066) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 



адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Воловик Людмилі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1700 га, по вул. Вокзальна, 78, с. Воловики. 

6.1. Передати Воловик Людмилі Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1700 га, по                                               

вул. Вокзальна, 78, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:002:0189, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Тищенко Катерині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 14, с. Забарівка. 

7.1. Передати Тищенко Катерині Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                               

вул. Гагаріна, 14, с. Забарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:01:000:1071, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Терещенку Миколі Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Лугова, 21, с. Воловики. 

8.1. Передати Терещенку Миколі Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                               

вул. Лугова, 21, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0071, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 



9. Затвердити Литовченко Олені Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

9.1. Передати Литовченко Олені Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0073) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

10. Затвердити Коновалу Юрію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5564 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Кирилівка), 

Корюківського району Чернігівської області.  

10.1. Передати Коновалу Юрію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,5564 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:03:001:0002) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Кирилівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

11. Затвердити Колотуші Дмитру Юрійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики), 

Корюківського району Чернігівської області.  

11.1. Передати Колотуші Дмитру Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:001:0074) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Воловики), Корюківського району Чернігівської області. 

 

12. Затвердити Забаровській Валентині Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1820 га, по вул. Вокзальна, 39, 

с. Воловики. 

12.1. Передати Забаровській Валентині Михайлівні безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1820 



га, по вул. Вокзальна, 39, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:002:0035, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

13. Затвердити Дудку Руслану Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9647 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                  

села Воловики, Корюківського району Чернігівської області.  

13.1. Передати Дудку Руслану Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9647 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:001:0042) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Воловики, Корюківського району Чернігівської області. 

 

14. Затвердити Кроту Миколі Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1953 га, по вул. Вокзальна, 48, с. Воловики. 

14.1. Передати Кроту Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1953 га, по                                               

вул. Вокзальна, 48, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:02:002:0036, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

15. Затвердити Савості Михайлу Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                   

села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

15.1. Передати Савості Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1353) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 



16 .Затвердити Жарій Валентині Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села 

Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.  

16.1. Передати Жарій Валентині Олексіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:07:000:1351) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області. 

 

17. Затвердити Ярошенку Михайлу Григоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 36, с. Забарівка. 

17.1. Передати Ярошенку Михайлу Григоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                               

вул. Гагаріна, 36, с. Забарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:01:000:0072, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

18. Затвердити Тоніці Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 33, с. Забарівка. 

18.1. Передати Тоніці Олені Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                               

вул. Гагаріна, 33, с. Забарівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422483500:01:000:0073, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

19. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 



вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                   № 33-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Наумівського  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Половнікову Василю Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                     

села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Половнікову Василю Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:06:002:3203) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Половніковій Альоні Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                  

села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Половніковій Альоні Василівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3205) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Половнікову Івану Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                     

села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Половнікову Івану Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3206) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Половніковій Поліні Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля                    

села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Половніковій Поліні Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:06:002:3204) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

5. Затвердити Савицькому Андрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1740 га, по                                            

вул. Пекельного, 13, с. Наумівка. 

5.1. Передати Савицькому Андрію Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею               

0,1740 га, по вул. Пекельного, 13, с. Наумівка, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:002:0278, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Аксюті Надії Степанівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Аксюті Надії Степанівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0272) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Пуценку Михайлу Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4903 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Пуценку Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4903 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0271) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Кожановському Олександру Вікторовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного 

пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Кожановському Олександру Вікторовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422485500:01:001:0253) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 



9. Затвердити Метлі Наталії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 156, с. Наумівка. 

9.1. Передати Метлі Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                             

вул. Шевченка, 156, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0279, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

10. Затвердити Ананко Любові Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,1524 га, по вул. Корня, 5, с. Наумівка. 

10.1. Передати Ананко Любові Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1524 га, по 

вул. Корня, 5, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0270, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

11. Затвердити Метлі Михайлу Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5099 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межами населеного пункту села Наумівка),  

Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Метлі Михайлу Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5099 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0273) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

12. Затвердити Метлі Люсі Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3084 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межами населеного пункту села Наумівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

12.1. Передати Метлі Люсі Анатоліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,3084 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0275) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

13. Затвердити Корінь Наталії Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межами населеного пункту села Наумівка),  

Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Корінь Наталії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:001:0256) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

14. Затвердити Могильному Олексію Михайлович технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 120, с. Наумівка. 

14.1. Передати Могильному Олексію Михайлович безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Шевченка, 120, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422485500:01:002:0281, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

15. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 



16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                              

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                 № 34-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Олександрівського 

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельної ділянки та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Яковенку Олександру Анатолійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,6501 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                 

села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Яковенку Олександру Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,6501 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:02:000:0094) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Яковенку Олександру Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по                                            

вул. Центральна, 22, с. Верхолісся. 

2.1. Передати Яковенку Олександру Анатолійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею               

0,2500 га, по вул. Центральна, 22, с. Верхолісся, кадастровий номер земельної 

ділянки 7422480500:02:000:0091, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Міц Лілії Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 20, с. Олександрівка. 

3.1. Передати Міц Лілії Степанівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 20, 

с. Олександрівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0160, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Гурбику Олексію Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 125, с. Олександрівка. 

4.1. Передати Гурбику Олексію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Центральна, 125, с. Олександрівка, кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:01:000:0161, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Затвердити Ананко Любові Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Зарічна, 27, с. Верхолісся. 

5.1. Передати Ананко Любові Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Зарічна, 27,  

с. Верхолісся, кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:02:000:0096, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

6. Затвердити Костеші Сергію Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,9640 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                 

села Верхолісся, вул. Зарічна), Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Костеші Сергію Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,9640 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:02:000:0095) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Верхолісся, вул. Зарічна), Корюківського району Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Ананку Олександру Михайловичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

1,5689 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Ананку Олександру Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,5689 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422480500:03:000:0013) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Піски), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                № 35-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Охрамієвицького  

старостинського округу 

  

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Шарапаті Марії Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. 8-го Березня, 5, с. Охрамієвичі. 

1.1. Передати Шарапаті Марії Яківні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. 8-го Березня, 5, с. Охрамієвичі, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486000:01:000:0041, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 



2. Затвердити Денисенку Миколі Валентиновичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Лупасове, 

вул. Лісова), Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Денисенку Миколі Валентиновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422486000:03:000:0010) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Лупасове, вул. Лісова), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Бандурі Людмилі Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 24, с. Романівська Буда. 

3.1. Передати Бандурі Людмилі Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Центральна. 24, с. Романівська Буда, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486000:02:000:0020, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

 

Міський голова                        Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                    № 36-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Перелюбського  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Денисенко Надії Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Баляси), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Денисенко Надії Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:02:000:0003) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Баляси), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Шевченко Надії Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею     

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Баляси), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Шевченко Надії Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:02:000:0002) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Баляси), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Затвердити Єрмоленку Андрію Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Крайова, 10, с. Перелюб. 

3.1. Передати Єрмоленку Андрію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Крайова, 10, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:001:0038, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Єрмоленку Андрію Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4000 га, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб), 

Корюківського району Чернігівської області. 

4.1. Передати Єрмоленку Андрію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4000 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської 

ради (в межах населеного пункту села Перелюб), Корюківського району 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:001:0039, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

5. Затвердити Єрмоленко Раїсі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Крайова, 17, с. Перелюб. 

5.1. Передати Єрмоленко Раїсі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   



вул. Крайова, 17, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:001:0040, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

6. Затвердити Єрмоленко Раїсі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1986 га, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб), 

Корюківського району Чернігівської області. 

6.1. Передати Єрмоленко Раїсі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1986 га, 

яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Перелюб), кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:001:0041, цільове призначення – для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

7. Затвердити Іваненку Івану Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Хутірська, 19, с. Перелюб. 

7.1. Передати Іваненку Івану Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Хутірська, 19, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0007, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Іваненку Івану Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4455 га, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб), 

Корюківського району Чернігівської області. 

8.1. Передати Іваненку Івану Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4455 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської 

ради (в межах населеного пункту села Перелюб), Корюківського району 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0008, цільове призначення - для ведення особистого 



селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

9. Затвердити Зубовій Світлані Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Хутірська, 7, с. Перелюб. 

9.1. Передати Зубовій Світлані Леонідівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Хутірська, 7, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0011, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

10. Затвердити Зубовій Світлані Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,2750 га, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб), 

Корюківського району Чернігівської області. 

10.1. Передати Зубовій Світлані Леонідівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2750 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської 

ради (в межах населеного пункту села Перелюб), Корюківського району 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0012, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

11. Затвердити Близнюк Людмилі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Миру, 32, с. Перелюб. 

11.1. Передати Близнюк Людмилі Петрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Миру, 32, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:001:0050, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 



12. Затвердити Іваненку Василю Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Хутірська, 12, с. Перелюб. 

12.1. Передати Іваненку Василю Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Хутірська, 12, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0013, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

13. Затвердити Іваненку Василю Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4667 га, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Перелюб), Корюківського району Чернігівської області. 

13.1. Передати Іваненку Василю Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4667 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської 

ради (в межах населеного пункту села Перелюб), Корюківського району 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422486500:01:002:0014, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

14. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 
 

 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 37-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Прибинського 

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Шелковому Олександру Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Іванова, 49/А, 

с. Прибинь. 

1.1. Передати Шелковому Олександру Сергійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 

га, по вул. вул. Іванова, 49/А, с. Прибинь, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487000:01:002:0078, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 



2. Затвердити Шелковому Олександру Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,1700 га, яка розташована 

в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного 

пункту села Прибинь), Корюківського району Чернігівської області. 

2.1. Передати Шелковому Олександру Сергійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,1700 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської 

міської ради (в межах населеного пункту села Прибинь), Корюківського району 

Чернігівської області, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487000:01:000:0085, цільове призначення - для ведення особистого 

селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського 

призначення. 

 

3. Затвердити Коноваленку Сергію Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4000 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Прибинь), Корюківського району Чернігівської області. 

3.1. Передати Коноваленку Сергію Олександровичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422487000:01:000:0082) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Прибинь), Корюківського району Чернігівської області. 

 

4. Затвердити Десятниченку Сергію Олексійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Прибинь), Корюківського району Чернігівської області. 

4.1. Передати Десятниченку Сергію Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5000 га, яка розташована в адміністративних межах 

Корюківської міської ради, с. Прибинь, Корюківського району, Чернігівської 

області, (кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:01:000:0083) із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

5. Затвердити Десятниченко Ніні Яківні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2000 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Прибинь), Корюківського району Чернігівської області. 

5.1. Передати Десятниченко Ніні Яківні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,2000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 



7422487000:01:000:0084) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, с. Прибинь, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Дрозду Олексію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,1389 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Прибинь), Корюківського району Чернігівської області. 

6.1. Передати Дрозду Олексію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,1389 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487000:01:000:0074) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, с. Прибинь, 

Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Дрозду Олексію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 42, с. Прибинь. 

7.1. Передати Дрозду Олексію Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Гагаріна, 42, с. Прибинь, кадастровий номер земельної ділянки 

7422487000:01:000:0075, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                              

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                   № 38-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Рейментарівського 

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяву Влади Маргарити Володимирівни про передачу 

безоплатно у власність земельної ділянки та додані матеріали, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 

121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

 

1. Затвердити Владі Маргариті Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за 

адресою: село Довга Гребля, вул. Центральна, 5, в адміністративних межах 

Корюківської міської ради Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Владі Маргариті Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487500:04:000:0006) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: село Довга Гребля, вул. Центральна, 5, в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

 

2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 



державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова           Р.АХМЕДОВ 

 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 39-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Рибинського 

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Суботі Сергію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,7698 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в  

адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного 

пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Суботі Сергію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,7698 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:08:000:0404) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах 

населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

2. Затвердити Суботі Тетяні Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,4164 



га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного 

пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Суботі Тетяні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 0,4164 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:08:000:0329) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах 

населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

3. Затвердити Іваненко Ніні Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного 

пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.  

3.1. Передати Іваненко Ніні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:01:000:0135) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах 

населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

4. Затвердити Подоляку Валерію Степановичу та Подоляко Любові 

Климівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2362 га, по 

вул. Лугова, 2, с. Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської області. 

4.1. Передати Подоляку Валерію Степановичу та Подоляко Любові 

Климівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,2362 га, по вул. Лугова, 2,                                

с. Рибинськ, кадастровий номер земельної ділянки 74224879000:01:000:0131, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

5. Затвердити Єрмоленко Марії Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,5185 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, с. Новоселівка,                       

вул. Партизанська, 32, Корюківського району, Чернігівської області.  



5.1. Передати Єрмоленко Марії Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,5185 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:05:000:0011) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради,                             

с. Новоселівка, вул. Партизанська, 32, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

6. Затвердити Іваненку Петру Олександровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2723 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради, с. Рибинськ,                            

вул. Першотравнева, 1, Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Іваненку Петру Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2723 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:01:000:0138) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, с. Рибинськ, 

вул. Першотравнева, 1, Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Старченко Ганні Яківні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Стопилка, 

вул. Болотна, 15), Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Старченко Ганні Яківні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:07:000:0004) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Стопилка, вул. Болотна, 15), Корюківського району Чернігівської області. 

 

8. Затвердити Шматок Наталії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Перемоги, 30, с. Рибинськ, Корюківського району, 

Чернігівської області. 

8.1. Передати Шматок Наталії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Перемоги, 30, с. Рибинськ, кадастровий номер земельної ділянки 

74224879000:01:000:0146, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

9. Затвердити Шматку Дмитру Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3477 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Рибинськ, 

вул. Першотравнева), Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Шматку Дмитру Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3477 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422487900:01:000:0134) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Рибинськ, вул. Першотравнева), Корюківського району Чернігівської 

області. 

 

10. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.  

 

 

Міський голова                        Р.АХМЕДОВ 
 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                  № 40-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Савинківського 

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

  

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Примаченку Петру Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

0,2710 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                                 

села Савинки), Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Примаченку Петру Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2710 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488300:01:000:0264) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Олійнику Олександру Володимировичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, 

загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 



в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного 

пункту села Савинки), Корюківського району, Чернігівської області.  

2.1. Передати Олійнику Олександру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488300:01:000:0265) із земель сільськогосподарського призначення 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Савинки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                  № 41-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Сядринського  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Каймовій Валентині Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Пушкіна, 23, с. Сядрине. 

1.1. Передати Каймовій Валентині Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Пушкіна, 23, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0182, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 



2. Затвердити Поповській Ганні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,0960 га, по вул. Білого генерала, 49, с. Сядрине. 

2.1. Передати Поповській Ганні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0960 га, по вул. Білого 

генерала, 49, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0184, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

3. Затвердити Бабичу Роману Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Зелена, 9, с. Сядрине. 

3.1. Передати Бабичу Роману Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Зелена, 9,                   

с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:002:0181, 

цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі 

житлової та громадської забудови. 

 

4. Затвердити Поді Вячеславу Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                    

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Поді Вячеславу Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1399) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

5. Затвердити Драганюк Марії Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4128 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району, Чернігівської області.  



5.1. Передати Драганюк Марії Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4128 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0179) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

6. Затвердити Іванченко Валентині Романівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3423 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

6.1. Передати Іванченко Валентині Романівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3423 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0180) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

7. Затвердити Ткаченко Ніні Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                    

села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.  

7.1. Передати Ткаченко Ніні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1412) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

8. Затвердити Каймову Володимиру Вікторовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,2217 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Каймову Володимиру Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,2217 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:01:002:0183) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області. 

 



9. Затвердити Деньгуб Ганні Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                    

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Деньгуб Ганні Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1383) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

10. Затвердити Кугук Тамарі Іллівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля села Сядрине, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Кугук Тамарі Іллівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1384) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

11. Затвердити Іванченко Люсі Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                      

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

11.1. Передати Іванченко Люсі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1385) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

12. Затвердити Осипенко Тетяні Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                    

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  



12.1. Передати Осипенко Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1387) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

13. Затвердити Осипенку Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                     

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

13.1. Передати Осипенку Олександру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488700:05:000:1388) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

14. Затвердити Осипенко Юлії Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                     

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

14.1. Передати Осипенко Юлії Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1386) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

15. Затвердити Стецову Едуарду Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                    

села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.  

15.1. Передати Стецову Едуарду Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1382) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 



населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

16. Затвердити Хоменку Юрію Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                   

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

16.1. Передати Хоменку Юрію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1401) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

17. Затвердити Петренку Олександру Павловичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                   

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

17.1. Передати Петренку Олександру Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1402) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

18. Затвердити Заяць Сергію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                      

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

18.1. Передати Заяць Сергію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1403) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

19. Затвердити Селюку Михайлу Анатолійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                   

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

19.1. Передати Селюку Михайлу Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1404) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

20. Затвердити Гончар Нелі Дмитрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                   

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

20.1. Передати Гончар Нелі Дмитрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1405) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

21. Затвердити Гончару Максиму Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                   

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

21.1. Передати Гончару Максиму Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1406) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

22. Затвердити Гончару Олександру Васильовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                   

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

22.1. Передати Гончару Олександру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1407) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 



розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

23. Затвердити Сергійчуку Анатолію Леонідовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                  

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

23.1. Передати Сергійчуку Анатолію Леонідовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1408) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

24. Затвердити Сергійчук Оксані Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                 

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

24.1. Передати Сергійчук Оксані Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1409) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

25. Затвердити Сергійчуку Вадиму Анатолійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля               

міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.  

25.1. Передати Сергійчуку Вадиму Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1410) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

26. Затвердити Лиходію Євгену Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  



2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                    

села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.  

26.1. Передати Лиходію Євгену Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1414) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

27. Затвердити Осипенко Марії Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                      

села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.  

27.1. Передати Осипенко Марії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1415) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

28. Затвердити Білій Ользі Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах 

Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля села Самотуги, 

Корюківського району, Чернігівської області.  

28.1. Передати Білій Ользі Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1416) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

29. Затвердити Гордієнко Наталії Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                       

села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.  

29.1. Передати Гордієнко Наталії Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки  



7422488700:05:000:1417) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

30. Затвердити Стецовій Ніні Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                   

села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.  

30.1. Передати Стецовій Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:05:000:1418) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

31. Затвердити Стецову Володимиру Олексійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                  

села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської області.  

31.1. Передати Стецову Володимиру Олексійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної 

ділянки 7422488700:05:000:1419) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Самотуги, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

32. Затвердити Білому Максиму Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,9572 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Тельне), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

32.1. Передати Білому Максиму Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,9572 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0026) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тельне), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

 



33.Затвердити Білій Альоні Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Тельне), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

33.1. Передати Білій Альоні Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0025) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тельне), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

34. Затвердити Шемету Максиму Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Тельне), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

34.1. Передати Шемету Максиму Вікторовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0023) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тельне), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

35. Затвердити Шемет Лілії Борисівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Тельне), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

35.1. Передати Шемет Лілії Борисівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422488700:04:000:0024) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тельне), Корюківського району, Чернігівської області. 

 

36. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

 

 



37. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.  

 

 

Міський голова              Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                    № 42-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Тютюнницького  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Радченко Світлані Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Костючки), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

1.1. Передати Радченко Світлані Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:02:000:0040) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Костючки), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Кондратенку Григорію Федоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність для індивідуального дачного будівництва, 

(КВЦПЗ 07.03.), площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 50-В, с. Кугуки. 



2.1. Передати Кондратенку Григорію Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва площею 0,1000 га, 

по вул. Дачна, 50-В, с. Кукуки кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2275, цільове призначення - для індивідуального дачного 

будівництва, категорія земель – землі рекреаційного призначення. 

 

3. Затвердити Приступі Валентині Федосіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Десняка, 5, с. Сахутівка. 

3.1. Передати Приступі Валентині Федосіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по                                                   

вул. Десняка, 5, с. Сахутівка , кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0131, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

4. Затвердити Приступі Валентині Федосіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,4617 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сахутівка), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

4.1. Передати Приступі Валентині Федосіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,4617 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:06:000:0132) із земель сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована в 

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту 

села Сахутівка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

5. Затвердити Долбіній Людмилі Михайлівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), 

Корюківського району, Чернігівської області.  

5.1. Передати Долбіній Людмилі Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2238) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області. 

 



6. Затвердити Герасіній Тетяні Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Лущика Миколи, 13, с. Тютюнниця. 

6.1. Передати Герасіній Тетяні Леонідівні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Лущика Миколи, 13, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0134, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

7. Затвердити Осипенку Дмитру Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), 

площею 0,2500 га, по вул. Лущика Миколи, 26, с. Тютюнниця. 

7.1. Передати Осипенку Дмитру Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по 

вул. Лущика Миколи, 26, с. Тютюнниця  , кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0111, цільове призначення - для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської 

забудови. 

 

8. Затвердити Кузубу Тарасу Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,3632 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Тютюнниця) 

Корюківського району, Чернігівської області.  

8.1. Передати Кузубу Тарасу Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 1,3632 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0139) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тютюнниця), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

9. Затвердити Кузуб Ірині Леонідівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

1,5000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту                        

села Тютюнниця), Корюківського району, Чернігівської області.  

9.1. Передати Кузуб Ірині Леонідівні безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:01:000:0137) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Тютюнниця), Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

10. Затвердити Дмитренку Дмитру Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля                     

села Костючки, Корюківського району, Чернігівської області.  

10.1. Передати Дмитренку Дмитру Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489200:07:000:2278) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами 

населених пунктів), біля села Костючки, Корюківського району, Чернігівської 

області. 

 

11. Відмовити Гончаренко Надії Олексіївні у затвердженні технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1045 га, по вул. Дачна, 56-Б,  

с. Кугуки у зв’язку з невідповідністю документації статті 55 Закону України 

«Про землеустрій» 

 

12. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища.   

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
 У К Р А Ї Н А  

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                 № 43-4/VІII 

 

Про приватизацію земельних ділянок 

на території Хотіївського  

старостинського округу 

 

 

 Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Бардаковій Ользі Вікторівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Хотіївка), 

Корюківського району Чернігівської області.  

1.1. Передати Бардаковій Ользі Вікторівні безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:01:000:0004) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Хотіївка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

2. Затвердити Селіванову Володимиру Івановичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею  

0,8000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних 



межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Хотіївка), 

Корюківського району Чернігівської області.  

2.1. Передати Селіванову Володимиру Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 0,8000 га, (кадастровий номер земельної ділянки 

7422489400:01:000:0005) із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах 

населеного пункту села Хотіївка), Корюківського району Чернігівської області. 

 

3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної 

реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням 

вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища.   

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 



 
  У К Р А Ї Н А    

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                          м. Корюківка                                 № 44-4/VІІI 

 

Про визначення земельних ділянок,  

право оренди яких пропонується  

для продажу окремим лотом на конкурентних  

засадах (земельних торгах) 

 

 З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу 

України, статтею 6 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:     
 

1. Визначити земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, право оренди яких пропонується для продажу окремими 

лотами на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно Додатку 1. 

 

2. Визначити земельну ділянку несільськогосподарського призначення 

комунальної власності, право оренди якої пропонується для продажу окремим 

лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) згідно Додатку 2. 

 

3. Дати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу окремим 

лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

4. Укласти договір про надання послуг з виконання робіт із землеустрою 

для підготовки лотів до продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) із виконавцем. 

 



5. Надати згоду на замовлення (у разі необхідності) агрохімічних 

паспортів земельних ділянок, зазначених у Додатку 1. Виконавця земельних 

торгів уповноважити звернутися до підприємства, що займається агрохімічною 

паспортизацією земель.  

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                         Р.АХМЕДОВ 
  



Додаток 1  

до рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 25.02.2021 року № 44-4/VІII 

 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 

 

 

 

Секретар міської ради                  А.ПЛЮЩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№з/п Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

11,9624 7422480500:04:000:0864 оренда 

2. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

8,0763 7422482000:06:001:0105 оренда 

3. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

43,1003 7422488300:03:000:1125 оренда 

4. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

251,9968 7422488300:03:000:1124 оренда 

5. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

30,3147 7422488300:03:000:1134 оренда 

6. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада (за межами 

населених пунктів) 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

25,1226 7422488300:03:000:1115 оренда 



Додаток 2  

до рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 25.02.2021 року № 44-4/VІII 

 

 

Перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної 

власності, які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 

 

 

 

Секретар міської ради                  А.ПЛЮЩ 

 

№з/п Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання) 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Умови 

продажу 

1. 

Чернігівська обл., 

Корюківський р-н,               

Корюківська міська 

рада 

для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

1,5 -- оренда 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                    м. Корюківка                                  № 45-4/VIІІ 
 

Про затвердження детального 

плану території 

 

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст.12 Закону України «Про основи містобудування», ДБН Б.1.1-

14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розглянувши 

містобудівну документацію «Детальний план території земельної ділянки 

орієнтовною площею 3,7 га для розміщення та експлуатації об’єктів 

деревообробної промисловості в межах населеного пункту по                        

пров. Вокзальному м. Корюківка Чернігівської обл.», розроблений ПП фірма 

«Майстерня архітектора Травки В.А.», взявши до уваги протокол громадських 

слухань щодо врахування громадських та приватних інтересів під час розгляду 

пропозицій громадськості при розгляді містобудівної документації від 

12.11.2020 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території 

земельної ділянки орієнтовною площею 3,7 га для розміщення та експлуатації 

об’єктів деревообробної промисловості в межах населеного пункту по         

пров. Вокзальному м. Корюківка Чернігівської обл.». 

 

2. Визначити, що «Детальний план території земельної ділянки 

орієнтовною площею 3,7 га для розміщення та експлуатації об’єктів 

деревообробної промисловості в межах населеного пункту по                                  

пров. Вокзальному м. Корюківка Чернігівської обл. є невід’ємною складовою 

частиною містобудівної документації генерального плану міста Корюківка. 

 



3.  Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 
 

 

Міський голова                                                          Р. АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                    м. Корюківка                                     № 46-4/VIІІ 
 

Про розроблення детального плану  

території земельної ділянки,  

розташованої в м. Корюківка 

 

 

З метою визначення планувальної організації, функціонального 

призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок 

та врахування інтересів територіальної громади м. Корюківка, відповідно до 

статей 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року               

№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної 

документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 290, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань  житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території орієнтовною 

площею 1,8 га по вул. Франка в м. Корюківка Чернігівської області для 

будівництва багатоквартирних житлових будинків. 

 

2. Визначити розробника детального плану території у вказаних межах та 

укласти договір на розробку містобудівної документації в якому Корюківська 

міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник». 

 



3.  Розробнику, після громадського обговорення розробленого детального 

плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, передати 

проєкт детального плану території Замовнику на затвердження. 

 

4. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору 

(Єрмоленко Я.С.) забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану 

протягом 10 днів з дня його затвердження. 

 

5. Секретарю міської ради (Плющ А.В.) забезпечити оприлюднення 

даного рішення в порядку визначному чинним законодавством України. 

 

6. Вважати такими, що втратило чинність рішення двадцять четвертої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 30.05.2019 року                         

№ 35-24/VII «Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території». 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

                                                             

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                   № 47-4/VIІІ 
 

Про затвердження на посаду  

 

 

Відповідно до Положення про застосування контрактної форми трудового 

договору з керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що 

належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням тридцять шостої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року               

№ 8-36/VIІ «Про застосування контрактної форми трудового договору з 

керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади», 

Положення про закріплення майна міської комунальної власності, за 

підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання 

або оперативного управління, затвердженого рішенням восьмої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 06 серпня 2017 року та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

 1. Затвердити Бабича Сергія Володимировича на посаду начальника 

комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради 

з 02 лютого 2021 року. 

 

2. Затвердити рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 01.02.2021 року № 54 «Про погодження актів приймання-передавання 

матеріальних цінностей». 

 



3. Укласти з комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради договір на закріплення, раніше прийнятими 

рішеннями міської ради, майна, що є міської комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади на праві господарського відання.  

 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                               Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                       м. Корюківка                                    № 48-4/VIІІ 

 

Про внесення змін до рішення  

другої позачергової сесії Корюківської міської ради  

шостого скликання від 17 січня 2017 року  

«Про затвердження Положень про відділи  

Корюківської міської ради» 

 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради, 

виконавчого комітету міської ради, структурних підрозділів та забезпечення 

належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів, 

підпорядкованих міській раді, керуючись п. 5 ст. 26, ст. ст. 54, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та 

умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення другої позачергової сесії Корюківської 

міської ради шостого скликання від 17 січня 2017 року «Про затвердження 

Положень про відділи Корюківської міської ради», а саме викласти додаток 2, 

3, 4, 6 до рішення в новій редакції, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 
 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

 



Додаток 4 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої позачергової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 12 січня 2017 р. 
(зі змінами, рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 р. № 48-4/VIІІ) 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату Корюківської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.Загальні положення та структура  

 

1.1. Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму міської ради 

(далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату міської ради. У 

поточній діяльності Відділ підпорядковується заступнику міського голови 

відповідно до розподілу обов’язків. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, 

постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її  

виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, цим 

Положенням та іншими нормативними актами. 

1.3. Положення про Відділ, структура та штатна чисельність Відділу 

затверджується рішенням міської ради. 

1.4. Посадові інструкції працівників Відділу затверджуються міським 

головою. 

1.5. Порядок взаємодії Відділу з іншими підрозділами апарату міської 

ради та іншими відокремленими підрозділами визначається міським головою. 

1.6. Відділ не є юридичною особою, може мати печатку зразок якої 

затверджується міським головою.  

  
2.Завдання та повноваження  

 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

2.1.1. Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері 

соціально- економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами. 

2.1.2. Організація виконання стратегічних та поточних програм 

соціально-економічного та культурного розвитку громади. 

2.1.3. Розробка проектів стратегії розвитку громади, програм соціально- 

економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх 

повноважень та подання їх на затвердження Корюківській міській раді. 

2.1.4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади. 

2.1.5. Реалізація проектів співробітництва громад. 

2.1.6. Забезпечення розвитку відносин громади з містами-побратимами 

(громадами-побратимами) з інших регіонів України та з інших держав. 

2.1.7. Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд 

регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну 

технічну допомогу в Україні. 

2.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

2.2.1. Аналізує стан і тенденції економічного розвитку громади, бере 

участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та 

інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань. 

2.2.2. Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального 

розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, 

установ, організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності. 



2.2.3. Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, 

розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій 

та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади. 

2.2.4. Забезпечує виконання державної, регіональної програм та програм 

громади з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної, тарифної політики. 

2.2.5. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель 

товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів міського 

бюджету.  

2.2.6. Забезпечує створення та виконання сприятливих організаційних та 

економічних умов для розвитку туризму, туристичної індустрії на території 

громади, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі. 

2.2.7. Аналізує і розробляє пропозиції щодо формування транспортної 

мережі на території громади.  

2.2.8. Проводить роботу разом з виконавчими органами міської ради 

щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання договорів на перевезення 

пасажирів автомобільним транспортом, забезпечує контроль за роботою 

пасажирського транспорту, в тому числі і шляхом рейдових перевірок 

дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час 

виконання перевезень пасажирів. Готує матеріали по організації конкурсів на 

пасажирські перевезення в межах територіальної громади. 

2.2.9. В межах своїх повноважень готує проекти розпорядчих актів ради 

громади, її виконавчих органів і голови громади, в т.ч. нормативного характеру. 

2.2.10. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, 

що відносяться до компетенції Відділу. 

2.2.11. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради громади, 

виконавчого комітету, розпоряджень голови громади з питань, що належать до 

компетенції Відділу. 

2.2.12. Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для 

подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального 

розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до 

проектів розвитку регіону під час їх підготовки. 

2.2.13. Налагоджує міжнародні зв'язки міської ради в галузі інвестиційної 

діяльності, пропаганді інвестиційної привабливості громади, проводить 

цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, 

представниками зовнішніх джерел фінансування. 

2.2.14. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до 

чинного законодавства. 

2.3. Відділ має право 

2.3.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, 

установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) 

для розгляду питань, що належать до його компетенції. 

2.3.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів 

міської ради, органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і організацій 

інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань 

і функцій. 



2.3.3. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку 

економіки і прогнозування. 

2.3.4. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, 

установами, організаціями та закладами, що належать до комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади вимог законодавства 

та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції. 

 

3.Організація роботи  

 

3.1.  Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та 

поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану 

роботи Відділу та індивідуальних планів роботи. 

3.2. Керівництво діяльністю Відділу здійснює Начальник, який 

розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. 

3.3. Працівники Відділу призначаються на посаду та звільняються з 

посади міським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

3.4. В своїй діяльності Відділ взаємодіє з іншими підрозділами міської 

ради, підприємствами, установами , організаціями та закладами, що належать 

до комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

 

4. Правовий статус начальника відділу, його права і обов’язки 

 

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого призначає на посаду та 

звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». 

4.2. Начальник відділу: 

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу. 

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу. 

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами 

міської ради. 

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями 

виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом. 

4.2.6. Може брати участь у засіданнях міської ради та її виконавчого 

комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються 

компетенції Відділу. 

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і 

контролює їх роботу. 

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі. 

4.2.9. Розробляє проекти рішень міської ради та виконавчого комітету. 

4.2.10. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету 

міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу. 



4.3. Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до 

покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. 

 

5. Права і обов’язки працівників  

 

5.1. Працівники Відділу мають право: 

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України. 

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

5.1.5. На соціальний і правовий захист. 

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень. 

5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою. 

5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.2. Працівники Відділу зобов’язані: 

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 

час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна міської 

комунальної власності. 

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов’язків. 

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, 

розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян. 

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 

оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися 

чистоти в адміністративні будівлі. 

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 

взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами. 

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина. 

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію. 



5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі. 

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо 

служби в органах місцевого самоврядування. 

5.2.11. Підтримувати авторитет міської ради та її виконавчих органів. 

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що 

стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу 

інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню. 

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити 

інтересам місцевого самоврядування та держави. 

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого 

самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства. 

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.4. Посадовим особам Відділу забороняється: 

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам 

України. 

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого 

службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до 

чинного законодавства, вважаються корупційними. 

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або 

прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання 

громадян або конкретної особи. 

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у 

зв’язку зі своєю службовою діяльністю. 

5.4.5. Брати участь у страйках. 

 
6.Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності  

 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених 

на його утримання. 

6.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

 
7. Відповідальність посадових осіб  

 

7.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням 

заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 

економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе 

відповідальність в установленому законодавством порядку. 

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники 

Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством 

України. 

 

 



8. Заключні положення 

8.1. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і 

таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішень 

міської ради. 

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення 

Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 
Секретар міської ради   А.ПЛЮЩ 



Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої позачергової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 12 січня 2017 р. 
(зі змінами, рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 р. № 48-4/VIІІ) 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про загальний відділ виконавчого апарату 

Корюківської міської ради  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні засади 

 

1.1. Загальний відділ (далі – Відділ) відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом виконавчого 

апарату Корюківської міської ради, який утворюється міською радою, є 

підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому 

комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконавчого 

апарату міської ради.  
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 

Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів 

виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, 

рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови, а також цим положенням. 

1.3. Посадові інструкції працівників Відділу затверджуються міським 

головою. 

1.4. Порядок взаємодії Відділу з іншими відділами виконавчого апарату 

Корюківської міської ради, та іншими структурними підрозділами 

Корюківської міської ради, підприємствами, організаціями, установами всіх 

форм власності визначається цим положенням та іншими нормативними актами 

міської ради. 

1.5. Відділ має свою печатку, зразок якої затверджується міським 

головою. 

 
2. Завдання і повноваження Відділу 

 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

2.1.1. Документаційно-технічне забезпечення діяльності Корюківської 

міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, виконавчого апарату 

Корюківської міської ради, структурних підрозділів міської ради, здійснення 

контролю за строками проходження і виконання документів, надання 

методичної і практичної допомоги з цих питань структурним підрозділам 

міської ради. 

2.1.2. Організація кадрової роботи, в основу якої покладено принципи 

служіння територіальній громаді, дотримання прав місцевого самоврядування, 

самостійності кадрової політики та реалізації Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», документальне оформлення проходження 

служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин. 

2.1.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційної 

діяльності на території населених пунктів міської територіальної громади. 

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань 

документаційно-технічного забезпечення: 



2.2.1. Здійснює ведення діловодства у виконавчому апараті Корюківської 

міської ради з питань документаційно-технічного забезпечення. 

2.2.2. Готує проекти та здійснює експертизу нормативно-правових актів, 

розпорядчих документів (рішень виконавчого комітету міської ради та 

розпоряджень міського голови) щодо їх відповідності Інструкції з діловодства у 

Корюківській міській раді та іншим нормативно-правовим актам з питань 

діловодства. 

2.2.3. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з 

розподілом обов’язків на розгляд керівництву міської ради та на виконання, 

розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, рішення міської ради, 

розпорядження міського голови, інші документи міської ради. 

2.2.4. Забезпечує здійснення діловодства за запитами на інформацію, 

надісланими поштою та засобами факсимільного зв’язку, а також за 

документами, складеними на виконання запитів на інформацію. 

2.2.5. Надає для оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради 

рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови. 

2.2.6. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і 

виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам 

документів та резолюціям керівництва міської ради. 

2.2.7. За дорученням міського голови, керуючого справами виконавчого 

апарату міської ради перевіряє у відділах апарату та інших структурних 

підрозділах міської ради стан організації діловодства та контролю за 

проходженням і виконанням документів, вивчає роботу діловодних служб цих 

органів, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з 

документами. 

2.2.8. Здійснює контроль за правильністю користування документами у 

виконавчому апараті міської ради, готує довідки, доповідні записки, зведення, 

звіти, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує 

керівництво міської ради з цих питань. 

2.2.9. Забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової 

організації праці, сучасних технічних засобів роботи з документами, 

комп’ютеризації діловодних процесів та інших напрямів діяльності апарату, 

надання методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам 

виконавчого апарату міської ради, відділами та іншим підрозділам виконавчого 

апарату міської ради. 

2.2.10. Сприяє набуттю знань і навиків з питань роботи з документами 

працівниками виконавчого апарату міської ради, підвищенню кваліфікації 

працівників діловодних служб відділів та інших структурних підрозділів 

міської ради. 

2.2.11. Забезпечує облік, зберігання бланків інформаційних, 

організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів міської 

ради і законність користування ними. 

2.2.12. Складає номенклатуру справ апарату міської ради, забезпечує 

здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у 



відділах апарату справ, приймання документів відділів на зберігання до 

поточного архіву виконавчого апарату міської ради. 

2.2.13. Організовує роботу поточного архіву виконавчого апарату міської 

ради, забезпечує проведення експертизи наукової і практичної цінності 

документів при їх відборі для передачі на державне зберігання, готує і передає 

справи на зберігання до архівного відділу згідно вимогами чинного 

законодавства. 

2.2.14. Відділ при вирішенні питань, які належать до його відання, 

взаємодіє з відділами виконавчого апарату міської ради, іншими структурними 

підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами. 

 

2.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань 

організації кадрової роботи: 

2.3.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи 

та служби в органах місцевого самоврядування в апараті міської ради, відділах, 

управліннях виконавчого апарату міської ради. 

2.3.2. Визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує 

замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових 

осіб та керівників підпорядкованих установ. 

2.3.3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну 

статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб 

місцевого самоврядування, виконавчого апарату міської ради та інших 

структурних підрозділів Корюківської міської ради, а також керівників 

комунальних підприємств, установ, що знаходяться на території населених 

пунктів міської територіальної громади. 

2.3.4. Проводить роботу з резервом кадрів виконавчого апарату міської 

ради та структурних підрозділів міської ради, а також здійснює організаційне 

забезпечення формування кадрового резерву. 

2.3.5. Вивчає разом з іншими відділами виконавчого апарату та 

структурними підрозділами міської ради особисті, професійні, ділові якості 

осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті та структурних 

підрозділах міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством 

обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органах 

місцевого самоврядування, ознайомлює із Загальними правилами поведінки 

посадової особи, контролює добір і розстановку кадрів у виконавчому апараті 

та структурних підрозділах міської ради. 

2.3.6. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, 

здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору. 

2.3.7. Розглядає та вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо 

проведення стажування кадрів на посади, готує разом з відповідними 

підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його 

проведенням. 



2.3.8. Готує проекти розпоряджень міського голови про призначення на 

посади та звільнення з посад працівників міської ради та керівників 

підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади міста. 

2.3.9. Оформляє документи про прийняття Присяги посадової особи 

місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про 

це записи до трудових книжок. 

2.3.10. Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого 

самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу 

років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних 

відпусток працівників виконавчого апарату міської ради. 

2.3.11. У межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення 

трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням 

службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу. 

2.3.12. Своєчасно готує документи щодо призначення пенсій 

працівникам. 

2.3.13. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням 

трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників. 

2.3.14. Оформлює і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи 

працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності. 

2.3.15. Готує документи для відрядження працівників в межах України та 

за кордон. 

2.3.16. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та 

штатного розпису виконавчого апарату міської ради. 

2.3.17. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі 

атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими 

особами покладених на них завдань і обов’язків. 

2.3.18. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

кадрів. 

2.3.19. Разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль за 

дотриманням Законів України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

законодавчих актів з питань кадрової роботи. 

2.3.20. Проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, 

продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних 

підприємств, установ і організацій територіальної громади міста. 

2.3.21. Здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних 

особових справ посадових осіб, використання його даних в межах повноважень 

відповідного органу виконавчої влади. 

2.3.22. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, 

веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби. 

2.3.23. Розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосується 

кадрових питань. 

2.3.24. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства 

про працю та службу в органах місцевого самоврядування. 



2.3.25. Проводить спеціальну та люстраційну перевірки, контролює 

подання довідок про проходження зазначених перевірок новоприйнятими 

працівниками.  

 

2.4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань 

реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності на 

території населених пунктів міської територіальної громади: 

2.4.1. Забезпечує інформаційне наповнення офіційного вебсайту 

Корюківської міської ради та здійснює аналіз ефективності цієї роботи.  

2.4.2. Досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для 

розміщення їх у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також 

Інтернет-ресурсах.  

2.4.3. Направляє в засоби масової інформації прес-релізи та копії 

офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів міської 

ради за попереднім погодженням з керівництвом. 

2.4.4. Забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, 

брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних 

презентацій з використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань 

щодо діяльності міської ради. 

2.4.5.  Здійснює робочий взаємозв’язок зі структурними підрозділами 

міської ради з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування 

шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, обміну управлінською 

інформацією. 

2.4.6. Забезпечує підготовку матеріалів про нагородження відзнаками 

міської ради та підготовку проектів розпорядчих документів про нагородження 

відзнаками міської ради. 

 

2.5. Відділ має право: 

2.5.1. Вимагати від відділів апарату та інших структурних підрозділів 

міської ради неухильного виконання надісланих їм з цією метою документів, 

подання ними до міської ради у визначені строки та у встановленому порядку 

звітів про виконання документів. 

2.5.2. Повертати документи, підготовлені з порушенням встановленого 

порядку або виконані неякісно. 

2.5.3. Вносити пропозиції керівництву міської ради з питань, віднесених 

до компетенції Відділу. 

2.5.4. Брати участь у міських заходах за дорученням керівництва міської 

ради. 

2.5.5. Працівники Відділу, які працюють посадовими особами місцевого 

самоврядування, користуються правом доступу до всіх документів нетаємного 

діловодства виконавчого апарату міської ради та структурних підрозділів 

міської ради. 

2.5.6. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах 

місцевого самоврядування. 



2.5.7. Одержувати у встановленому порядку від відділів міської ради 

документи, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань. 

2.5.8. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до 

компетенції Відділу. 

2.5.9. Вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення 

кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого 

самоврядування. 

 

3. Структура Відділу 

 

3.1. Структура Відділу, чисельність та посадові оклади його працівників 

встановлюються штатним розписом виконавчого апарату міської ради, який 

затверджується рішенням міської ради. 

3.2. Начальник, спеціалісти Відділу призначаються на посаду та 

звільняються з посади міським головою відповідно до вимог Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, 

що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

Інші працівники Відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу 

законів про працю України. 

3.3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, 

розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, забезпечує підвищення їх 

ділової кваліфікації. 

3.4. Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-

правових актів, проводить експертизу таких актів. 

3.5. Виконує інші обов’язки за дорученням міського голови. 

 

4. Фінансове та матеріальне Відділу 

 

4.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених 

на його утримання. 

4.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до вимог 

чинного законодавства, на підставі рішень міської ради, та Положення про 

умови оплати праці та матеріальне стимулювання (преміювання) працівників 

виконавчого апарату Корюківської міської ради та її виконавчих органів. 

 

5. Відповідальність посадових осіб Відділу 

 

5.1. Працівники Відділу, які не вживали передбачених цим Положенням 

заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 

економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, 

несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.  

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 



6. Заключні положення 

 

6.1. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і 

таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається. 

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі 

рішень міської ради. 

6.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення 

Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

Секретар міської ради                                                       А.ПЛЮЩ 



Додаток 6 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої позачергової сесії  

Корюківської міської ради  

сьомого скликання 

від 12 січня 2017 р. 
(зі змінами, рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 р. № 48-4/VIІІ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату Корюківської міської ради. 



1. Загальні положення. 

 1.1. Відділ земельних ресурсів та комунального майна (далі – Відділ) є 

структурним підрозділом виконавчого апарату Корюківської міської ради і 

підпорядковується заступнику міського голови відповідно до розподілу 

обов’язків. 

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 

Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, регламентом та рішеннями Корюківської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим 

положенням та іншими нормативними актами. 

1.3. Структура Відділу, чисельність та посадові оклади його працівників 

встановлюються штатним розписом виконавчого апарату міської ради, який 

затверджується рішенням міської ради. 

1.4. Посадові інструкції начальника Відділу, головних спеціалістів 

затверджуються міським головою. 

1.5. Порядок взаємодії Відділу з іншими підрозділами апарату міської 

ради та іншими відокремленими підрозділами визначається міським головою. 

2. Завдання та функції Відділу. 

 2.1. Основними завданнями Відділу є: 

 2.1.1. Виконання власних та делегованих повноважень у галузі земельних 

відносин відповідно до законодавства України; 

 2.1.2. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною 

земель та контролю за додержанням земельного законодавства. 

 2.1.3. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних 

прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу 

України та інших нормативних актів України. 

 2.1.4. Здійснення повноважень у сфері управління рухомим та нерухомим 

майном, що перебуває у комунальній власності Корюківської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

3. Основні функції Відділу 

3.1. У сфері земельних відносин. 

3.1.1. Надання інформації юридичним особам та фізичним особам, 

зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти 

розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та 

документації із землеустрою. 

3.1.2. Підготовка проектів рішень міської ради та подання на отримання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження. 

 



3.1.3. Підготовка документації із землеустрою у разі реалізації прав на 

землю територіальною громадою, як суб'єкта права власності або права 

користування землею. 

3.1.4. Підготовка проектів рішення щодо передачі та придбання ділянок у 

власність (викуп), надання земель у користування та припинення права 

користування, прийняття земельних ділянок у фонд міської ради. 

3.1.5. Підготовка проектів рішення щодо викупу земельних ділянок для 

суспільних потреб територіальної громади міста. 

3.1.6. Організація проведення нормативної та експертної грошової оцінки 

земель комунальної власності. 

3.1.7. Підготовка і внесення на розгляд сесії пропозицій по встановленню 

розмірів орендної плати. 

3.1.8. Підготовка проектів договорів оренди землі. Надання пропозицій 

щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок. 

Доопрацювання рішень міської ради з урахуванням проголосованих і 

прийнятих пропозицій і редакційних поправок. 

3.1.9. Оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних 

рішень міською радою. 

3.1.10. Підготовка проектів рішень міської ради про продовження строків 

оренди земельних ділянок. 

3.1.11. Підготовка угод про розірвання договорів оренди землі. 

3.1.12. Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій 

частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі. 

3.1.13 Вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого 

бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду. 

3.1.14. Взаємодія з державними органами щодо справляння плати за 

землю згідно укладених договорів. 

3.1.15. Ведення реєстру інформаційної бази орендарів, з якими укладено 

договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний 

контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих 

договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за 

місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. 

3.1.16. Внесення у встановленому порядку до міської ради проектів 

рішень про припинення права користування земельними ділянками. 

3.1.17. Здійснення контролю за використанням та охороною земель 

комунальної власності, додержанням земельного та екологічного 

законодавства. 

3.1.18. Участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, 

договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для 

погодження, з питань, що належать до компетенції Відділу, підготовку проектів 

письмових висновків чи зауважень до них. 

3.1.19. Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і 

контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, стан 

договірної роботи; розроблення відповідних пропозицій щодо усунення 

недоліків у правовому забезпеченні. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-15#n15


3.1.20. Сприяння своєчасному вжиттю законних заходів за протестами та 

поданнями прокуратури, ухвалами, рішеннями, постановами суду, 

відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів 

тощо. 

3.1.21. Вирішення земельних спорів. 

 

3.2. У сфері комунального майна. 

3.2.1. Реалізація політики міської ради у сфері управління рухомим та 

нерухомим майном, що належить до комунальної власності Корюківської 

міської об’єднаної територіальної громади, в межах визначених цим 

Положенням; 

3.2.2. Забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок 

ефективного використання, продажу майна, яке знаходяться у комунальній 

власності міської ради; 

3.2.3. Участь у розробленні та виконанні програм в сфері управління 

комунальним майном. 

3.2.4. Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та 

інформацію. 

3.2.5 Розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, 

забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними 

питань. 

3.2.6. Виконання доручення міського голови. 

 

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції у сфері управління комунальним майном: 

 - здійснює облік, інвентаризацію майна комунальної власності та 

створення електронної бази даних; 

 - забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності; 

 - проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, 

будинків та інше) та рухомого майна комунальної власності; 

 - здійснює підготовку договорів оренди нерухомого та рухомого майна 

комунальної власності та змін до них на підставі рішень сесії міської ради; 

 - нараховує орендну плату за користування комунальним майном та 

контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів; 

 - у разі несвоєчасного надходження платежів за користування 

орендованим комунальним майном Відділ готує документи юридичному 

відділу міської ради для розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з 

орендної плати та розірванню договірних відносин ; 

 - виступає ініціатором розірвання договору оренди, коли орендар 

порушує вимоги нормативних документів, чинного законодавства та умов 

договору; 

 - готує і вносить на розгляд сесії міської ради проекти рішень щодо 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності та іншого комунального 

майна, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки 

об’єктів, що не підлягають приватизації; 



 - здійснює підготовку об’єктів до приватизації; 

 - виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів 

комунальної власності; 

 - проводить роботу щодо замовлення незалежної експертної оцінки майна 

комунальної власності; 

 - готує та вносить на розгляд сесії міської ради питання про прийняття 

майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого 

самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам 

права власності; 

 - бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної 

громади відповідно до рішень сесії міської ради; 

 - вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо списання, передачі з 

балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій 

комунальної власності міської ради; 

 - контролює обов’язкове страхування комунального майна, що здається в 

оренду; 

 - контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної 

власності територіальної громади міста; 

 - здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади; 

 - готує проекти рішень сесії міської ради та її виконавчого комітету з 

питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної 

власності; 

 - здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського 

бюджету від використання комунального майна; 

 - готує Програму приватизації комунального майна міської ради; 

 - виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів та іншого 

майна комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 

будуть залучені до оцінки об’єктів та іншого комунального майна, яке підлягає 

приватизації; 

 - подає на затвердження сесії міської ради оцінки про вартість майна та 

вартості продажу майна, що приватизується; 

 - проводить оформлення відповідних документів по приватизації 

комунального житлового фонду Корюківської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

 - забезпечує систематичне інформування населення Корюківської міської 

територіальної громади про хід приватизації; 

 - проводить консультаційну роботу з питань приватизації; 

 - представляє міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів 

комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно; 

 - здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим та рухомим 

майном комунальної власності територіальної громади, відповідно до чинного 

законодавства України. 



 

4. Правовий статус начальника Відділу, його права і обов’язки 

4.1. Відділ очолює начальник відділу, якого призначає на посаду та 

звільняє з посади міський голова відповідно до Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». 

4.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою 

землевпорядною освітою та переважно зі стажем роботи за спеціальністю.  

4.3. Начальник відділу відповідно до покладених завдань: 

4.3.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на відділ. 

4.3.2. Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-

правових актів, проводить експертизу таких актів. 

4.3.3. Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне 

виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання 

наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного 

службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням. 

 

4.4. Начальник відділу має право:  

4.4.1. Представляти, в порядку самопредставництва, Корюківську міську 

раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого 

самоврядування та інших органах, підприємствах, установах, організаціях, 

незалежно від форми власності, з питань, що відносяться до його компетенції. 

4.4.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, 

підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію, яка необхідна для 

роботи Відділу.  

4.4.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх 

керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. 

4.4.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи. 

 

5. Права і обов’язки працівників Відділу 

5.1. Працівники Відділу мають право: 

5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України. 

5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

5.1.5. На соціальний і правовий захист. 

5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень. 

5.1.7. Користуватися іншими правами відповідно до чинного 

законодавства України. 



5.2. Працівники Відділу зобов’язані: 

5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 

час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради 

громади та її виконавчих органів. 

5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов’язків. 

5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду 

пропозицій, заяв і скарг громадян. 

5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 

оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися 

чистоти в адміністративній будівлі. 

5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 

взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами. 

5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина. 

5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі. 

5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо 

служби в органах місцевого самоврядування. 

5.2.11. Підтримувати авторитет міської територіальної громади, міської 

ради та її виконавчих органів. 

5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що 

стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу 

інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню. 

5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити 

інтересам місцевого самоврядування та держави. 

5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в 

приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального 

користування). 

5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.4. Працівникам Відділу забороняється: 

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам 

України. 



5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого 

службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного 

законодавства, вважаються корупційними. 

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або 

прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання 

громадян або конкретної особи. 

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у 

зв’язку зі своєю службовою діяльністю. 

5.4.5. Брати участь у страйках. 

 

6. Фінансування та матеріально-технічне  

забезпечення діяльності Відділу 

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених 

на його утримання.  

6.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного  

законодавства. 

 

7. Відповідальність посадових осіб Відділу  

7.1. Працівники Відділу, які не вживали передбачених цим Положенням 

заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 

економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, 

несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.  

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

8. Заключні положення 

8.1. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і 

таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі 

рішень міської ради. 

8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення 

Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

Секретар міської ради                                                                     А.ПЛЮЩ 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого апарату Корюківської міської ради 
  



1. Загальні положення 

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі – Відділ) є 

структурним підрозділом виконавчого апарату Корюківської міської ради і 

підпорядковується безпосередньо міському голові. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами 

України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Регламентом роботи міської ради, Положенням про виконавчий апарат міської 

ради, Положенням про умови оплати праці та матеріальне стимулювання 

(преміювання) працівників виконавчого апарату Корюківської міської ради та її 

виконавчих органів, а також цим Положенням. 

1.3. Структура та чисельність працівників Відділу та Положення про 

нього затверджується міською радою. 

1.4. Начальник відділу - головний бухгалтер підпорядковується 

безпосередньо міському голові, або особі, яка його заміняє. 

1.5. Прийом та здача документів бухгалтерського обліку при 

призначенні чи звільненні начальника відділу - головного бухгалтера 

оформляється актом перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності після 

проведення ревізії. 

1.6. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і 

звільняється з посади міським головою. 

 

2. Основні завдання, функції Відділу 

 

2.1. Відділ створено для забезпечення виконання чинного законодавства 

та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності. 

2.2. Забезпечує контроль і відображення у документах достовірної та у 

повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, 

необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями 

(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) 

ресурсами. 

2.3. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів. 

2.4. Забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, 

сприяння розвитку конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, 

запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції. 

2.5. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та 

бюджетну звітність, податкову та статистичну, зведену та іншу звітність в 

порядку, встановлену законодавством, а також своєчасно подає її відповідним 

органам. 

2.6. Складає штатний розпис. 

2.7. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю 

оформлення документів, використання фонду оплати праці, встановленням 

посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни. 



2.8. Забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням 

фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів.  

2.9. Забезпечує контроль за правильністю нарахування та 

перерахування податків та інших платежів до бюджету. 

2.10. Забезпечує контроль за дотриманням встановлених правил 

проведення інвентаризації та приймає участь у проведенні інвентаризації 

основних засобів, необоротних матеріальних активів, запасів, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, грошових коштів і документів, зобов’язань, 

розрахунків та інших статей балансу. 

2.11. Застосовує комп’ютерні та інші технології з використанням 

прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку. 

2.12. Застосовує затверджені в установленому порядку типові 

уніфіковані форми первинної облікової документації, суворо дотримується 

порядку оформлення цієї документації. 

2.13. Планує та розробляє проект міського бюджету, проекти рішень про 

внесення змін до бюджету, про виконання міського бюджету. 

2.14. Забезпечує контроль за переданим майном в оренду, забезпечує 

своєчасне та повне надходження відшкодування за використані орендодавцями 

енергоносії до міського бюджету. 

2.15. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання 

виконавчого апарату, складає кошториси та організовує їх фінансування. 

2.16. Здійснює фінансування розпорядників нижчого рівня та 

одержувачів, прийом від них звітів щодо використання коштів. 

2.17. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених 

під час контрольних заходів, проведених державними органами, що 

уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного 

законодавства. 

2.18. Забезпечує зберігання бухгалтерських документів та 

бухгалтерського архіву в установленому порядку. 

2.19. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію 

з питань, віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі 

запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до 

публічної інформації». 

2.20. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення міського 

голови, рішення міської ради та виконавчого комітету. 

2.21. Відділ забезпечує: 

- своєчасне нарахування та перерахування на рахунки працівникам 

виконавчого апарату міської ради заробітної плати та інших виплат в межах 

асигнувань, передбачених кошторисом і планом асигнувань; 

- придбання обладнання та матеріалів для службових кабінетів, 

матеріалів для утримання транспортних засобів; 

- забезпечення правильності використання і збереження матеріальних 

цінностей у міській раді; 

- організацію роботи транспорту, що обслуговує міську раду. 



2.22. Відділ при вирішенні питань, які належать до його відання, 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами 

та установами міської комунальної власності. 

2.23. Подає на розгляд міського голови пропозиції щодо преміювання 

працівників виконавчого апарату міської ради та її виконавчого комітету, готує 

проекти розпоряджень з цього питання. 

 

3. Права і повноваження Відділу 

 

 3.1. Здійснювати в межах своїх повноважень перевірку дотримання 

виконавчими органами Корюківської міської ради чинного законодавства з 

використання бюджетних коштів, основних засобів та інших матеріальних 

цінностей, перевіряти і контролювати дотримання посадовими особами 

місцевого самоврядування правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог 

законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування. 

3.2. Одержувати необхідні документи та необхідну інформацію від 

посадових осіб Корюківської міської ради, підпорядкованих їй підприємств, 

установ, організацій для виконання покладених на Відділ функцій. 

3.3. Залучати спеціалістів виконавчих органів Корюківської міської ради 

та підпорядкованих їй підприємств, установ, організацій для розгляду питань, 

віднесених до повноважень Відділу. 

 3.4. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб 

міської ради та її виконавчих органів документи, необхідні для виконання 

покладених на Відділ функцій. 

 3.5. Вносити пропозиції щодо удосконалення порядку ведення 

бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, 

провадження фінансово - господарської діяльності. 

 

4. Структура Відділу та відповідальність 

 

4.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється 

з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до 

професійно–кваліфікаційного рівня, встановлених відповідно до цього 

Положення, міським головою. 

4.2. Начальник відділу повинен відповідати таким вимогам до 

професійно–кваліфікаційного рівня: 

4.2.1. Мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів; 

4.2.2. Стаж роботи за фахом та на керівних посадах; 

4.2.3. Знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання 

господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку у тому числі 

нормативно - правові акти Національного банку, національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно – 

правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання 

фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організації 

документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, 



порядок приймання, передачі товарно – матеріальних та інших цінностей, 

зберігання і витрачання коштів, правил проведення та оформлення результатів 

інвентаризації, активів і зобов`язань, основні принципи роботи на комп`ютері 

та відповідні програмні засоби, ділову мову, державну мову; 

4.2.4. Прийняття (передача) справ начальника відділу у разі призначення 

на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої 

перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої 

оформлюється відповідний акт. 

4.3. Начальник відділу: 

4.3.1. Керує діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на Відділ завдань; 

4.3.2. Визначає завдання і розподіляє обов`язки між працівниками  

Відділу; 

4.3.3. Забезпечує підвищення  кваліфікації працівників Відділу; 

4.3.4. Забезпечує розроблення проектів рішень сесій, виконкому, 

розпоряджень міського голови; 

4.3.5. Погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну 

матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства 

щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна; 

4.3.6. Подає пропозиції щодо: 

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з 

урахуванням особливостей діяльності міської ради і технології оброблення 

облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського 

обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів 

аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями; 

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку та звітності; 

- організації навчання працівників Відділу з метою підвищення їх 

професійно–кваліфікаційного рівня; 

4.3.7. Підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування 

податків і зборів (обов`язкових платежів), проведення розрахунків відповідно 

до укладених договорів, приймання і видача грошових коштів, оприбуткування 

та списання майна, проведення інших господарських операцій; 

4.3.8. Відмовляє в прийняті до обліку документів, підготовлених з 

порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських 

операцій, що проводяться з порушенням законодавства, інформує міського 

голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства; 

4.3.9. Здійснює контроль за: 

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій; 

- складанням фінансової та бюджетної звітності, податкової та 

статистичної звітності; 

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних 

(нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; 

- відповідністю взятих бюджетних зобов`язань відповідними 

бюджетними асигнуваннями; 



4.3.10. Погоджує документи, пов`язані з витрачанням фонду заробітної 

плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам, які належать 

до окремо визначених відділів та служб міської ради; 

4.3.11. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання 

корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно – 

правових актів України; 

4.3.12. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному 

вигляді, створеної в процесі діяльності, організовує приймання–передавання її 

при зміні (звільненні, переведенні, тощо) працівників. 

4.4. Організація та координація діяльності начальника відділу, контроль 

за виконанням ним своїх повноважень здійснюється Державною казначейською 

службою України шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського 

обліку та складання звітності відповідно на національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі,  проведення оцінки 

його діяльності. 

4.5. Оцінка виконання начальником відділу своїх повноважень 

проводиться відповідно до порядку затвердженим Мінфіном. 

4.6. Начальник відділу безпосередньо займається розробленням проектів 

нормативно-правових актів (рішень міської ради та її виконкому), проводить 

експертизу таких актів. 

4.7. Посадові особи Відділу приймаються на роботу на конкурсних 

засадах, або в іншому порядку визначеному законодавством та звільняються з 

роботи розпорядженням міського голови. 

4.8. Чисельність Відділу, фонд оплати праці та  сума видатків на його 

утримання затверджується міським головою в межах загальної чисельності 

працівників міської ради та суми коштів на їх утримання, затверджених сесією 

міської ради. 

 

5. Умови оплати праці працівників Відділу 
 

 5.1. Оплата праці здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5.2. Преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Відділу 

здійснюється на підставі Положення про преміювання. 

5.3. Фінансування видатків здійснюється з міського бюджету згідно з 

кошторисом доходів і видатків на утримання виконавчого комітету, окремо 

визначених відділів та служб міської ради. 

 

6. Відповідальність посадових осіб Відділу 

 

6.1. Працівники відділу, які не вживали передбачених цим Положенням 

заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 

економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, 

несуть відповідальність в установленому законодавством порядку.  



6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

7. Заключні положення 

 

7.1. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і 

таких, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі 

рішень міської ради. 

7.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення 

Корюківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

Секретар міської ради                                                      А.ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

      

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                  № 49-4/VIІІ 

 

Про схвалення проєкту договору  

про співробітництво територіальних  

громад у формі реалізації спільного проєкту 

 

 

З метою укладення договору про співробітництво територіальних громад 

у формі реалізації спільних проєктів, відповідно до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», враховуючи юридичний висновок 

щодо  укладення договору про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

 міська рада вирішила: 

 

1. Схвалити проєкт договору про співробітництво територіальних громад 

у формі реалізації спільного проєкту, що додається. 

 

2. Доручити міському голові Ахмедову Ратану Ратановичу підписати 

договір, вказаний у пункті 1 цього рішення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р. АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                          м. Корюківка                                 № 50-4/VIІI 

 

Про внесення змін складу 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Розглянувши пропозиції Корюківського міського голови Ахмедова Р.Р., 

враховуючи кадрові зміни, рекомендації постійної комісії міської ради з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст.ст. 26, 

42, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила:  

 

1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання «Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету міської ради» № 14-2/VIІІ від 15.12.2020 року, а саме слова 

«Галущенко Сергій Володимирович − начальник комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради» замінити словами 

«Галущенко Сергій Володимирович – заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                 Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (четверта сесія восьмого скликання)  

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                  № 51-4/VIІI 

 

Про внесення змін до  

Положення про старосту 

Корюківської міської ради 

 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст.ст. 26, 541 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила:  

 

1. Внести зміни до Положення про старосту Корюківської міської ради 

затвердженого рішенням першої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 02.12.2020 року № 16-1/VIІІ, а саме: 

1.1.  Пункт 2.1.2. «Староста також», Глави 2.1. «Завдання та повноваження 

старости», Розділу ІІ. «Повноваження старости та організація його роботи» 

доповнити підпунктами такого змісту: 

«6) забезпечує проведення розподілу земельних ділянок між власниками 

земельних часток (паїв) шляхом жеребкування; 

7) оформлює і затверджує відповідний протоколу про проведений 

розподіл земельних ділянок; 

8) здійснює систематизацію результатів жеребкування для виключення 

випадків задвоєння останніх; 

9) зберігає матеріали щодо розподілу земельних ділянок між власниками 

земельних часток (паїв);» 

1.1.1. Підпункт 6) Пункту 2.1.2. «Староста також», Глави 2.1. «Завдання 

та повноваження старости», Розділу ІІ. «Повноваження старости та організація 

його роботи» вважати відповідно підпунктом 10). 



1.2. Пункт 2.1.4. «Староста має право», Глави 2.1. «Завдання та 

повноваження старости», Розділу ІІ. «Повноваження старости та організація 

його роботи» доповнити підпунктом 12) наступного змісту: 

«12) погоджувати табелі обліку робочого часу працівників підприємств, 

установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, та розташовані на території 

населених пунктів відповідного старостинського округу.» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                 Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                  № 52-4/VIІI 

 

Про внесення змін до рішення  

другої сесії Корюківської міської ради  

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 58-2/VIІІ  

«Про план діяльності з підготовки проектів  

регуляторних актів на 2021 рік» 

 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 7 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 58-2/VIІІ «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік», а саме доповнити план 

пунктами наступної редакції: 

 
№

з/

п 

Вид проекту Назва проекту Мета прийняття Термін 

підготовки 

Розробник 

проекту 

6      Рішення 

Корюківської 

міської ради 

Про затвердження 
порядку присвоєння та 

зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого 

майна на території 

населених пунктів 

Корюківської міської 

територіальної 

громади 

Приведення у 

відповідність до 

діючого 

законодавства у 

адресного 

господарства 

Протягом 

року 

Виконавчий 

апарат міської 

ради та її 

виконкому 

 



2. Загальному відділу Корюківської міської ради (Кожушко Ю.Ю.) 

оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Корюківської міської ради в 

мережі Інтернет.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                 Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

   

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                  № 53-4/VIІI 

 

Про внесення змін до деяких  

рішень міської ради  

 

 

 Враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення двадцятої сесії сьомого скликання від                   

20 грудня 2018 року «Про затвердження Положення про порядок та умови 

надання громадянам адресної матеріальної допомоги», а саме викласти 

Положення про порядок та умови надання громадянам адресної матеріальної 

допомоги в новій редакції, що додається. 

 

2. Внести зміни до Паспорту Програми «Соціальний захист окремих 

категорій населення на 2019 – 2021 роки», а саме пункт 3. Основні напрямки 

реалізації викласти в новій редакції: 

«                                     3. Основні напрямки реалізації 

З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні 

напрямки надання матеріальної допомоги:  

- малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, особам з 

інвалідністю), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, 

опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які 

постраждали від стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі 

тощо), потребують вирішення соціально-побутових проблем, пов’язаних із 

водопостачанням, тощо та/або тимчасово потрапили в складне матеріальне 



становище (тяжке тривале захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо) і 

які вони не можуть подолати без сторонньої підтримки;  

- внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і постійно 

проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру;  

- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

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

Реалізація Програми дозволить здійснити комплекс заходів щодо 

удосконалення соціального захисту жителів громади шляхом виплати 

матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням сесії 

міської ради у відповідності з вимогами діючого законодавства.  

Розміри виплат та надання матеріальної допомоги здійснюються 

відповідно до Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018р. «Про 

затвердження Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого рішенням 

виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008р. № 30 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання» (зі змінами).  

Також кожному депутату міської ради надається право розподілу 10000 

грн. з міського бюджету на поточний рік для вирішення питань надання 

матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, без врахування рівня доходів, у 

порядку, визначеному Положенням про умови та порядок надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням двадцятої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018р. «Про 

затвердження Положення про умови та порядок надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги» (зі змінами).» 

 

3. Внести зміни до рішення тринадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 05.03.2018 року «Про громадське бюджетування 

(бюджет участі в Корюківській міській територіальній громаді», а саме пункт 

1.1. Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Корюківській 

міській територіальній громаді викласти в наступній редакції:  

«1.1. Корюківська міська територіальна громада (далі – Громада) – це 

сукупність громадян України, котрі зареєстровані відповідно до чинного 

законодавства України та проживають на території міста Корюківка, сіл 

Трудовик, Лебіддя, Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, Турівка, 

Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, Воловики, Забарівка, 

Кирилівка, Нова Буда,  Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Тютюнниця,  



Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Будище, 

Самотуги, Сядрине, Тельне,  Хотіївка, Богдалівка, Гутище, Довга Гребля, 

Заляддя, Олійники, Рейментарівка, Верхолісся, Олександрівка, Піски, Бешківка, 

Домашлин, Лукавець, Бурківка, Савинки, Лупасове, Охрамієвичі, Романівська 

Буда, Баляси, Білошицька Слобода, Майбутнє, Перелюб, Костянтинівка, 

Прибинь, Рудня, Шишківка, Журавлева Буда, Лісове, Новоселівка, 

Парастовське, Рибинськ, Стопилка, селища Голубівщина мають колективні 

інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.» 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

від 15 грудня 2020 року  

(зі змінами, рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 р. № 53-4/VIІІ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРОМАДЯНАМ  

РАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2020 рік 



1. Загальні положення 

 

1.1. Положення визначає умови та порядок надання разової адресної 

матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, внутрішньо 

переміщеним особам, які проживають або перебувають на території населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

1.2. Разова адресна матеріальна допомога (далі - допомога) може 

надаватись громадянам України, внутрішньо переміщеним особам, які постійно 

проживають (зареєстровані) або перебувають на території населених пунктів 

Корюківської міської ради, як у грошовій так і в натуральній формі. 

Статус внутрішньо переміщених осіб повинен підтверджуватись 

відповідною довідкою або іншим документом, виданим відповідним державним 

органом. 

Місце та час проживання та перебування на території населених пунктів 

міської ради підтверджується відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.3. Видатки для надання допомоги визначаються щорічно міською 

радою при прийнятті міського бюджету. 

1.4. Матеріальна допомога надається громадянам з урахуванням 

отриманих ними доходів (для одиноких громадян) або доходів сім’ї, які в 

розрахунку на кожного члена сім’ї не повинні перевищувати 1,2 розміру 

мінімальної заробітної плати, матеріального становища та потреби в допомозі, 

а також з урахуванням можливостей міського бюджету. 

1.5. Матеріальна допомога надається громадянам один раз на рік. 

1.6. Матеріальна допомога надається: 

1.6.1. Малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, 

особам з інвалідністю), батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, 

опікунам над недієздатними особами, іншим категоріям населення, які 

постраждали від стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі 

тощо), потребують вирішення соціально-побутових проблем, пов’язаних із 

водопостачанням, тощо та/або тимчасово потрапили в складне матеріальне 

становище (тяжке тривале захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо) і 

які вони не можуть подолати без сторонньої підтримки. 

1.6.2. Внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і 

постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє 

місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, 

масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

1.6.3. Одному із членів сім'ї загиблого/померлого під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), місце 

проживання/перебування яких зареєстровано на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади. 

 

 

 



2. Порядок надання разової допомоги 

 

2.1. Матеріальна допомога надається на підставі письмового звернення 

особи, що її потребує, у виключних випадках - звернення одного з членів її сім'ї 

або уповноваженої особи, яка подається до виконавчого апарату міської ради 

або ЦНАПу. 

2.2. До звернення додаються: 

- довідка з міської ради про склад сім’ї; 

- документ, або його копія при наявності оригіналу, що підтверджує 

обставини, з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги (довідка 

лікувальної установи, МСЕК, довідка відповідних органів про те, що громадяни 

потерпіли від стихійного лиха, пожежі, тощо)*; 

- документи, що підтверджують право власності заявника на майно, 

пошкоджене в результаті стихійного лиха (правовстановлюючі документи, 

технічний паспорт), при умові, що зазначене майно розташоване на території 

міської ради**, 

- довідка про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців, що 

передують настанню нещасного випадку або стихійного лиха (крім внутрішньо 

переміщених осіб); 

- копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій відмічено 

останнє місце реєстрації або ID-картки та довідки про реєстрацію місця 

проживання; 

- для внутрішньо переміщених осіб: 

- копію документа, завіреного міською радою, що посвідчує факт 

внутрішнього переміщення та копію відповідних сторінок паспорта чи іншого 

документа про реєстрацію місця проживання чи перебування на території 

Корюківської міської ради; 

- номер рахунку в одній із банківських установ, на який буде 

перерахована матеріальна допомога, 

*До розгляду приймаються документи, що підтверджують обставини, з 

якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги, видані 

компетентними органами протягом шести місяців, що передують зверненню. 

**В разі звернення за допомогою громадян, що потерпіли від стихійного 

лиха (повені, пожежі, буревію тощо), до заяви додається акт обстеження майна, 

пошкодженого стихійним лихом, складений спеціальною комісією або 

депутатом міської ради. 

*** Для отримання допомоги особам відповідності до п.1.6.3. до заяви 

необхідно надати документи передбачені Порядком надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) та членам сімей загиблих. 

2.3. Допомога надається за рішенням виконавчого комітету міської 

ради у розмірі від 500 грн. до 1500 грн., а для осіб передбачених пунктом 1.6.3. 

Положення допомога надається одноразово у розмірі 5000 грн. 

2.4. У виключних випадках на підставі звернення депутата міської ради, 



до якого звернулися з проханням про надання матеріальної допомоги, 

виконкомом може надаватися допомога у розмірі, що не перевищує 10000 грн. 

 Кожен депутат міської ради упродовж бюджетного року може 

скористатися правом подання такого звернення у межах визначеної суми без 

врахування рівня доходів громадян. 

У даному випадку громадяни не звільняються від вимоги щодо подання 

документів, зазначених у п. 2.2 даного Положення. 

2.5. Працівники виконавчого апарату (ЦНАПу) здійснюють перевірку та 

комплектацію необхідних для оформлення та виплати допомоги документів 

відповідно до п. 2.2. даного Положення. 

2.6. Ці документи направляються для попереднього розгляду 

начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності - головному бухгалтеру 

та керуючому справами (секретарю) виконкому міської ради, який готує проєкт 

рішення та виносить його на розгляд виконавчого комітету міської ради. 

2.7. Після прийняття виконкомом рішення, його оформлення та 

підписання міським головою, рішення передається до відділу бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради для оформлення фінансових документів та 

перерахування коштів на рахунок заявника. 

 

3. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено: 

 

3.1. Якщо заявником не наданий повний перелік документів, 

передбачених п. 2.2 Положення. 

3.2. Якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не вчаться 

за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти (крім осіб, які в установленому 

порядку визнані безробітними, осіб, які доглядають за дітьми до трьох років або 

за дітьми віком до 10 років, які потребують догляду за висновком лікаря у 

певний термін, осіб, які доглядають за інвалідами І групи, дітьми – інвалідами, 

а також за особами, які досягли 80 річного віку). 

3.3. Якщо з’ясовано, що заявник чи члени його сім’ї мають додаткові 

джерела для існування, які не були зазначені заявником. 

3.4. Якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна 

квартира (будинок). 

3.5. Якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи 

приховано відомості про матеріальний стан сім’ї, які вплинули або можуть 

вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги. 

3.6. При відмові від проведення обстеження та надання необхідних 

довідок. 

У разі відмови в наданні допомоги заявнику направляється повідомлення 

з зазначенням підстав відмови. 

 
 

Секретар міської ради  А.ПЛЮЩ 
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Положення  

про громадський бюджет (бюджет участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді 
 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (далі – 

Положення) визначає основні вимоги до організації та реалізації бюджету 

участі в Корюківській міській територіальній громаді. 

 

1. Визначення понять 
 

1.1.  Корюківська міська територіальна громада (далі – Громада) – 

це сукупність громадян України, котрі зареєстровані відповідно до чинного 

законодавства України та проживають на території міста Корюківка, сіл 

Трудовик, Лебіддя, Андроники, Високе, Наумівка, Переділ, Спичувате, 

Турівка, Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка, Шишка, Воловики, 

Забарівка, Кирилівка, Нова Буда, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, 

Тютюнниця,  Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова Гуринівка, Озереди, 

Ховдіївка, Будище, Самотуги, Сядрине, Тельне, Хотіївка, Богдалівка, 

Гутище, Довга Гребля, Заляддя, Олійники, Рейментарівка, Верхолісся, 

Олександрівка, Піски, Бешківка, Домашлин, Лукавець, Бурківка, Савинки, 

Лупасове, Охрамієвичі, Романівська Буда, Баляси, Білошицька Слобода, 

Майбутнє, Перелюб, Костянтинівка, Прибинь, Рудня, Шишківка, Журавлева 

Буда, Лісове, Новоселівка, Парастовське, Рибинськ, Стопилка, селища 

Голубівщина мають колективні інтереси, визначений законом правовий 

статус та право на самоврядування. 

1.2.  Громадський бюджет (бюджет участі) Корюківської міської 

територіальної громади (далі – Громадський бюджет) – частина річного 

міського бюджету, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів 

Громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до 



розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес 

обговорення Громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.    

1.3.  Громадське бюджетування - процес взаємодії з громадськістю, 

направлений на включення мешканців, які постійно проживають у межах 

Громади до прийняття рішень щодо розподілу Громадського  бюджету, із 

залученням їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості 

вільного доступу до інформації, забезпечення відкритості та прозорості 

діяльності Корюківської міської ради та її виконавчих органів. 

1.4.  Проєкт – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у 

формі описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають 

сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за 

мету покращення після його реалізації зовнішнього вигляду населених 

пунктів Громади та умов проживання у ньому громадян, які належать до 

Громади, та сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому 

розвитку. 

1.5.  Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення 

форма, яка містить опис проекту (додаток 1 до цього Положення). 

1.6.  Автор проекту – громадянин України, якому виповнилося 14 

років,  отримав паспорт громадянина України, зареєстрований (відповідно до 

чинного законодавства України) та проживає на території Громади. 

1.7.  Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету 

Корюківської міської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та 

оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх 

реалізації. 

1.8.  Голосування – процес визначення мешканцями Громади проектів-

переможців, серед відібраних Експертною групою проектів. 

1.9.  Конкурс – це відбір пропозицій (проектів), який дає можливість 

відібрати кращі з надісланих на огляд шляхом Голосування громадян 

України, які досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України. 

1.10. Інформаційна кампанія – сукупність освітньо - інформаційних 

заходів щодо освітлення процесу Громадського бюджетування в інтернеті та 

місцевій пресі. 

 

2. Загальні положення 
 

2.1.  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає 

територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та 

ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон 

запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.  

2.2.  Проведення Громадського бюджетування має сприяти 

налагодженню системного діалогу органів Корюківської міської ради з 

жителями Громади, які постійно проживають у межах Громади, створенню 

умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 



2.3.  Фінансування Бюджету участі здійснюється  за рахунок коштів  

доходної частини загального фонду Корюківського міського бюджету без 

врахування міжбюджетних трансфертів.  

2.4.  Загальний обсяг Громадського бюджету щорічно визначається 

Корюківською міською радою на відповідний бюджетний рік згідно міської 

цільової програми і направлений на реалізацію проектів, поданих авторами 

проектів та затверджених відповідно до цього Положення на конкурсній 

основі. 

2.5.  За рахунок коштів Громадського бюджету можуть бути 

профінансовані проекти громадян України, які зареєстровані та проживають 

в межах Громади, досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України. 

Реалізація поданих проектів можлива протягом одного бюджетного року. 

2.6.  У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання 

земельної ділянки, остання повинна належати до земель міської комунальної 

власності Громади. 

2.7.  З метою стимулювання розвитку процесу Громадського 

бюджетування в Громаді загальна сума коштів Громадського бюджету 

розподіляється за конкретними територіальними складовими громади, а саме 

для старостинського округу чи внутрішньої громади та обчислюється за 

таким співвідношенням: 

- 50 відсотків загальної суми Громадського бюджету належить до 

можливих проектів, поданих для реалізації на території внутрішньої громади 

міста Корюківка, сіл Трудовик та Лебіддя; 

- 50 відсотків загальної суми Громадського бюджету належить до 

можливих проектів, поданих для реалізації на території решти складових 

Громади (старостинських округів). 

 

3. Порядок подання проектів та вимоги до проектів 
 

3.1.  Кожний громадянин України, який досяг 14 років і отримав 

паспорт громадянина України, може подати не більше ніж один Проект, 

реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету 

протягом одного бюджетного року. 

3.2.  Проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

Громадського бюджету, повинен відповідати наступним вимогам: 

3.2.1 Назва Проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною 

лаконічно, в межах одного речення; 

3.2.2 Положення Проекту не суперечить чинному законодавству 

України; 

3.2.3 Реалізація Проекту належить до сфери компетенції виконавчих 

органів Корюківської міської ради; 

3.2.4 Проект повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного 

року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі Проекту; 

3.2.5 Проект може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до 

комунальної власності, наприклад, вулиця, парк, місця проведення масових 



заходів тощо, а також є загальнодоступним (вільним) для всіх мешканців 

Громади; 

3.2.6 Проект повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності 

та комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста та сіл 

Громади, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому 

розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах 

життєдіяльності міста та сіл Громади; 

3.2.7 Проект повинен відповідати також наступним критеріям: 

- об’єкт загального користування; 

- вільний та безкоштовний доступ для жителів та гостей громади; 

- актуальність для жителів громади. 

3.2.8. Вартість Проекту не має перевищувати 25 відсотків від загальної 

суми коштів Громадського бюджету в межах одного бюджетного року. 

3.3. Не приймаються до розгляду або вважаються такими, що відхилені, 

Проекти, які: 

3.3.1 Передбачають винятково розробку проектної документації; 

3.3.2 Носять незавершений, фрагментарний характер (виконання 

одного з елементів вимагатиме в майбутньому виконання подальших 

елементів); 

3.3.3 Суперечать діючим програмам Корюківської міської ради або 

дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік; 

3.3.4 Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що 

перевищують вартість реалізації проекту; 

3.3.5 Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності 

бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за 

рахунок коштів міського бюджету; 

3.3.6 Спрямовані на розвиток бюджетної та житлово-комунальної 

сфери громади; 

3.3.7 Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до 

насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо. 

3.4.  Для подання Проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів Громадського бюджету, необхідно заповнити бланк за формою згідно 

з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами 

щонайменше з 15 громадян України, що належать до Громади, досягли 14 

років і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів 

Проекту), які підтримують цей Проект, за формою згідно з додатком до 

додатку 1 до цього Положення.   

3.5.  Терміни подачі Проектів: щороку з 15 березня протягом 45 

календарних днів. 

3.5.1. В 2018 році Проекти подаються на 2018 та 2019 роки: 

- на 2018 рік – з 15 березня протягом 30 календарних днів; 

- на 2019 рік – з 15 вересня протягом 30 календарних днів. 

3.6.  В Корюківську міську раду в терміни, передбачені п. 3.5 цього 

Положення, Проект в паперовому вигляді подається Автором проекту одним 

із способів: 



3.6.1 Подається на реєстрацію в часи роботи Корюківської міської 

ради секретарю Корюківської міської ради; 

3.6.2 Надсилається поштою (бажано рекомендованим листом) за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Бульварна, 6, поштовий індекс 

15300, з поміткою на конверті «Громадський бюджет». 

3.6.3 Автор має право надіслати Проект в електронному вигляді 

електронною поштою за адресою koryukivka.rada@gmail.com у вигляді 

відсканованого оригіналу документу за обов’язкової умови подачі паперової 

копії Проекту відповідно до п.п. 3.6.1 – 3.6.2  п.3.6 цього Положення у строк 

не пізніше наступного робочого дня після кінцевого терміну подання 

Проектів. 

3.7. Заповнені бланки Проектів, реалізація яких відбуватиметься за 

рахунок коштів Громадського бюджету, за винятком сторінок, які містять 

персональні дані Авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали 

своєї згоди, підлягають публікації Корюківською міською радою протягом 5 

календарних днів у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті 

Корюківської міської ради. 

3.8.  Об’єднання Проектів можливе лише за взаємною згодою Авторів 

відповідних Проектів не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку 

голосування.  

3.9.  Внесення змін щодо суті Проекту можливе лише за згодою Авторів 

проекту відповідно до норм, викладених у розділі 4.  

3.10.  Внесення можливих поправок до Проектів можливе не пізніше 

ніж за 14 календарних днів до початку голосування. 

3.11.  Автор Проекту може у будь-який момент зняти свій Проект з 

розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до 

початку голосування. 

 

4. Перевірка та аналіз Проектів 
 

4.1.  Секретар Корюківської міської ради протягом одного робочого дня 

реєструє подані Проекти, перевіряє Проекти щодо відповідності вимог                  

п. 3.3.7 цього Положення, веде «Реєстр отриманих проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету Корюківської 

міської територіальної громади» та передає наступного робочого дня 

зареєстровані Проекти до виконавчого апарату Корюківської міської ради . 

4.2.  Виконавчий апарат Корюківської міської ради (далі – 

уповноважений робочий орган) не пізніше 5 робочих днів після кінцевого 

терміну подання Проектів проводить попередню перевірку заповнених форм 

Проектів відповідно до п.п. 3.1 - 3.6 цього Положення. 

4.3.  У разі, якщо форма  Проекту заповнена не повністю, з помилками, 

дублює інший Проект або в порушення п.п. 3.1. – 3.6. цього Положення, 

відповідальний працівник уповноваженого робочого органу по телефону або 

електронною поштою повідомляє про це Автора (авторів) проекту з 

проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 

mailto:koryukivka.rada@gmail.com


робочих днів з дня отримання інформації. В іншому випадку Проект буде 

відхилений. 

4.4.  З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки Проект 

передається до Експертної групи. Експертна група, в т.ч. її керівник, 

утворюється рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради не 

пізніше кінцевого терміну подання Проектів. Експертна група повинна 

включати не менше 25% її спискового складу з представників громадськості, 

що не є представниками органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування. До складу Експертної групи не можуть входити автори 

проектів, що беруть участь в Громадському бюджеті. Засідання Експертної 

групи відбуваються лише за присутності на ній не менше 50% плюс 1 членів 

її спискового складу. Рішення Експертної групи ухвалюються на засіданнях 

простою більшістю голосів присутніх її членів. За необхідності до роботи 

Експертної групи в якості консультантів можуть залучатись спеціалісти 

конкретних галузей, що стосуються практичної реалізації Проекту. 

4.5.  Експертна група протягом 30 календарних днів з дня отримання 

Проектів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проекту (згідно з 

додатком 2 до цього Положення), в тому числі надає обґрунтовані 

рекомендації щодо внесення проекту в бланк для голосування. 

4.6.  У разі, якщо формуляр Проекту не міститиме інформації, 

необхідної для його детального аналізу та оцінки, по телефону або 

електронною поштою члени Експертної групи звертаються до Автора 

проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.  

4.7.  Не пізніше термінів, визначених в п.4.5 цього Положення члени 

Експертної групи відразу передають до уповноваженого робочого органу 

заповнені карти аналізу Проектів. 

4.8.  На етапі перевірки та аналізу внесення будь-яких змін чи 

об’єднання з іншими Проектами, можливі лише за згодою Авторів даних 

проектів, але не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку 

голосування. 

4.9.  На основі результатів роботи Експертної групи уповноважений 

робочий орган формує списки позитивно і негативно оцінених Проектів, але 

не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування.  

4.10.  Списки позитивно і негативно оцінених проектів надаються 

міському голові для ознайомлення. 

4.11.  Списки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 

коштів Громадського бюджету і які отримали позитивну або ж негативну 

оцінку (з аргументованими мотивами відмови), та карти їх аналізу 

розміщуються на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради у рубриці 

«Громадський бюджет» не пізніше як за 7 календарних днів до дня початку 

голосування. 

4.12.  Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення 

Проектів, які допускаються до голосування, але не пізніше як за 7 

календарних днів до дня початку голосування, уповноважений робочий орган 

проводить публічне жеребкування щодо визначення порядкового номера 



Проекту у спеціальному бланку для голосування. Відповідне рішення 

оформлюється протоколом. 

 

5. Голосування за проекти та підрахунок результатів  
 

5.1.  Вибір Проектів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були 

виставлені на голосування, здійснюють жителі, що постійно проживають в 

Громаді та яким виповнилося 14 років та мають паспорт громадянина 

України, шляхом відкритого голосування у пунктах голосування або на 

офіційному сайті Корюківської міської ради із застосуванням 

інформаційного порталу http://koryukivka.ci.org.ua (інтернет голосування), 

порядок і організацію проведення голосування в яких затверджуються 

розпорядженням Корюківського міського голови до дати оголошення 

прийому Проектів. 

5.2.  Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як 

за 14 днів до дня початку голосування на офіційному веб-сайті Корюківської 

міської ради та місцевих друкованих ЗМІ. 

5.3.  Спеціальні бланки для голосування у формі переліку Проектів, які 

визначені для голосування, можна отримати: 

- відповідно до п.5.1 в пунктах голосування в період їх роботи; 

- в інформаційному пункті з питань громадського бюджету за адресою: 

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8А, (приміщення КМЦ «КУБ») понеділок - 

п’ятниця, 14.00 -18.00 год. 

5.4.  Відбір Проектів серед виставлених на голосування здійснюється на 

спеціальному бланку для голосування. 

5.5.  Голосування згідно з пунктом 5.1. відбувається шляхом:   

- передачі заповненого бланку для голосування у визначених на 

території Громади пунктах голосування; 

- заповнення електронного бланку на офіційному сайті Корюківської 

міської ради (з моменту розроблення та запровадження системи 

голосування). 

5.6.  Голосування триває протягом 30 календарних днів з 01 вересня по 

30 вересня (включно) щороку (за винятком 2018 року), у години роботи 

визначених пунктів голосування.  

5.6.1. За Проекти на 2018 рік голосування триває з 01 червня по 20 

червня (включно) у години роботи визначених пунктів голосування. 

5.6.2. За проекти на 2019 рік голосування триває з 01 листопада 2018 

року по 14 листопада 2018 року (включно) у години роботи визначених 

пунктів голосування. 

5.7.  На бланках для голосування громадяни України, які належать до 

Громади, досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України, можуть 

вибрати з-поміж виставлених на голосування завдань не більше ніж за 1 

(один) проект, який попередньо отримав позитивну оцінку серед проектів, 

реалізація яких відбуватиметься за рахунок кошів з Громадського бюджету. 



5.8.  Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок 

голосів, відданих за кожний проект окремо, реалізація якого відбуватиметься 

за рахунок коштів Громадського бюджету, та подальше укладання списків з 

результатами голосування. Підрахунок голосів організовує і здійснює в 

перший робочий день після останнього дня голосування Експертна група за 

обов’язкової присутності представників громадськості – членів Експертної 

групи. 

5.9.  Реалізовуватимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість 

голосів за рейтинговою системою.  

5.10. Якщо в результаті голосування два або більше відібрані проекти 

будуть суперечити один одному, приймається той проект, який отримав 

найбільшу підтримку.  

5.11. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних 

Проектів по одному старостинському округу наберуть найбільшу кількість 

голосів, приймаються ті Проекти, які отримали найбільшу підтримку та 

спрямовані на розвиток різних старостинських округів (в разі участі таких 

Проектів у голосуванні). 

5.12. У випадку, якщо по старостинським округам Авторами не подано 

жодного Проекту, загальну суму частини Громадського бюджету, визначену 

для старостинських округів, долучають як доступний залишок для 

визначення переможця того Проекту, реалізація якого не призведе до 

перевищення загальної суми Громадського бюджету. 

5.13. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового Проекту за 

кількістю голосів, переможцем визнається наступний Проект за кількістю 

голосів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми 

Громадського бюджету. У випадку, якщо Проекти набирають однакову 

кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим 

номером у реєстрі проектів відповідно до п.4.1 даного Положення.  

 

6. Інформаційна кампанія 
 

6.1.  Інформаційна кампанія Громадського бюджетування  проводиться 

постійно за рахунок коштів міського бюджету виконкомом Корюківської 

міської ради. 

6.2.  Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи:   

- ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами 

Громадського бюджету, а також заохочування мешканців до подання 

проектів;  

- інформування про хронологію з етапами і датами проведення; 

- представлення отриманих проектів та заохочення до участі у 

голосуванні;   

- розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів 

процесу запровадження Громадського бюджетування. 



6.3.  Інформаційна кампанія про Громадське бюджетування 

оприлюднюється у рубриці «Громадський бюджет» офіційного веб-сайту 

Корюківської міської ради та у місцевих засобах масової інформації. 

 

7. Реалізація проектів та оцінка процесу впровадження 

громадського бюджетування  
 

7.1.  Проекти, які шляхом голосування відповідно до розділу 5 були 

рекомендованими, виносяться на розгляд чергового пленарного засідання і 

починають реалізовуватися після прийняття Корюківською міською радою 

рішення щодо початку їх фінансування.  

7.2.  Проекти, які будуть затвердженні рішенням Корюківської міської  

ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету 

(бюджету участі) Корюківської міської територіальної громади на 

запланований бюджетний рік. 

7.3.  Відповідальним за виконання проектів-переможців визначається 

головний розпорядник коштів міського бюджету – Корюківська міська рада 

ради, а виконавцями – розпорядники чи одержувачі коштів міського 

бюджету. 

7.4.  Автор (Автори) проекту долучається та контролює виконання 

свого проекту на будь-якому етапі. 

7.5.  З метою вдосконалення процесу реалізації громадського 

бюджетування виконавець Проекту, або за його пропозицією інша особа, 

здійснює подання звітів до Корюківської міської ради про виконання робіт по 

Проекту одразу після їх закінчення, але не пізніше 31 грудня поточного року.  

7.6.  Після виконання робіт по реалізації проектів їх результати 

оприлюднюються на сайті Корюківської міської ради та місцевих ЗМІ. 

 

8. Прикінцеві положення 
 

8.1.  Консультації стосовно громадського бюджетування в Корюківській 

міській територіальній громаді мають циклічний характер, тобто 

повторюються кожний наступний рік.  

8.2.  Процес реалізації громадського бюджетування підлягає 

моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть 

використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу 

реалізації громадського бюджетування.  

8.3.  Рекомендації стосовно змін у процедурі громадського 

бюджетування на кожний наступний рік розробляє Експертна група. 

Персональний та кількісний склад Експертної групи може бути змінений 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради з врахуванням 

подання Експертної групи.  

 

 

Секретар міської ради                                А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                    м. Корюківка                                  № 54-4/VIІI 

 

Про внесення змін до рішень міської ради  

щодо вартості продажу земельних ділянок 

 

 

Розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища керуючись, 

ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада  вирішила: 

 

 1. Внести зміни до рішення восьмої сесії сьомого скликання від 9 серпня 

2017 року «Про збільшення вартості продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення», а саме пункт 1 рішення викласти в 

наступній редакції: 

 «1. У разі продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення встановити відсоток збільшення ціни продажу таких ділянок, 

шляхом збільшення їх вартості, визначеної експертною оцінкою, на розмір 1/2 

від річного індексу інфляції за рік, що передує року продажу, але не більше 

10% вцілому.» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р. АХМЕДОВ 
 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 55-4/VIІІ 

 

Про внесення змін до  

установчих документів 

 

 

З метою забезпечення належного рівня діяльності комунальних 

підприємств, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до установчих документів комунального підприємства 

Корюківська житлово експлуатаційна контора, а саме затвердити його в новій 

редакції, що додається. 

 1.2. Корюківській ЖЕК (Жоголко А.О.) здійснити державну реєстрацію 

змін до установчих документів підприємства відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

2. Внести зміни до установчих документів комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, а саме затвердити його в 

новій редакції, що додається. 

 2.2. КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради (Бабич С.В.) 

здійснити державну реєстрацію змін до установчих документів підприємства 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку міста. 

 

 

Міський голова                                                            Р. АХМЕДОВ 



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 25 лютого 2021 року 55-4/VIII 
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м. Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні положення 
 

1.1. Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»  Корюківської 

міської ради створене рішенням шістнадцятої сесії Корюківської міської ради 

п’ятого скликання від 2008 року «Про створення міського комунального 

підприємства» (далі - Підприємство). 

1.2. Найменування підприємства: Комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 

1.2.1. Скорочена назва: КП «Корюківкаводоканал». 

1.3. Юридична адреса: Україна, Чернігівська область, 15300, місто 

Корюківка, провулок Вокзальний, 9. 
 

2. Мета і предмет діяльності підприємства 

 

2.1. Підприємство створено з метою реалізації державної політики в сфері 

надання житлово – комунальних послуг, здійснення виробничої, комерційної, 

інвестиційної та іншої господарської діяльності з метою насичення споживчого 

ринку роботами, товарами та послугами. 

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

2.2.1. Забезпечення розвитку комунального господарства з метою 

найбільш повного задоволення потреб населення і народного господарства у 

всіх видах комунальних послуг; 

2.2.2. Організація водопостачання та водовідведення за договорами з 

замовниками та за рішенням органів самоврядування; 

2.2.3. Надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої 

води за договорами з домовласниками та за рішенням органів самоврядування; 

2.2.4. Організація колективних робіт, збір, очищення та розподілення 

води; 

2.2.5. Будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, 

теплових і каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших 

комунікаційних ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та 

теслярські роботи, малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання 

стін, виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; 

2.2.6. Ремонт та сервісне  обслуговування транспортних засобів; 

2.2.7. Здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг 

загального користування, автостоянок, іншої технічної площі; 

2.2.8. Виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо – 

технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних 

матеріалів; 

2.2.9. Постачання сільгоспвиробникам та іншим споживачам 

нафтопродуктів, запчастин, енергоносіїв, сировини, виробничого та 

торгівельного обладнання, сільгосптехніки, добрив та засобів захисту рослин; 

2.2.10. Оптова, роздрібна, в тому числі агентська, комісійна, 

консигнаційна та виїзна  торгівля товарами та виробами вітчизняних та 

іноземних виробників; 



2.2.11. Організація громадського харчування та відпочинку, відкриття 

кафе, барів, клубів та інших закладів; 

2.2.12. Закупівля сільгосппродукції і продуктів її переробки  у населення 

та інших виробників, прийом склотари; 

2.2.13. Обслуговування мереж вуличного освітлення; 

2.2.14. Здійснення транспортних послуг по перевезенню вантажів і 

пасажирів в Україні та за її межами, надання складських та експедиційних 

послуг; 

2.2.15. Організація та проведення виставок – продажу, торгів, ярмарок, 

аукціонів, інших торгівельних заходів; 

2.2.16. Здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької 

діяльності; 

2.2.17. Торгівля транспортними засобами, агрегатами та запчастинами в 

порядку, передбаченому законодавством з правом видачі довідки – рахунку; 

2.2.18. Здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних 

та фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи; 

2.2.19. Здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних 

послуг при будівництві  різних об’єктів, виробництво будматеріалів та 

конструкцій. 

          2.2.20. Утримання доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період( послуги 

по прибиранню снігу, льоду, посипання піщано-сольовою сумішшю); 

          2.2.21. Утримання доріг в належному санітарно-технічному стані  

(послуги з миття вулиць водою). 

2.2.22 . Здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів 

роботи, ведення статистичної звітності і надання її відповідним органам. 

       2.2.23. Забезпечення виконання виробничих, фінансових планів, 

збереження власних коштів, отримання прибутку, своєчасні розрахунки із 

працівниками, податковими органами, пенсійним фондом та іншими 

підприємствами та організаціями. 

    2.2.24. Визначення основних напрямків розвитку технічної бази, 

впровадження нової техніки і технологій. Забезпечення підприємства 

матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих 

завдань. 

       2.2.25. Проведення заходів по добору досвідчених інженерно – технічних 

працівників, забезпечення виробництва постійними кваліфікованими кадрами, 

підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників. 

2.2.26. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх 

житлових, культурно – побутових та виробничих умов. 

2.2.27. Забезпечення додержання трудового законодавства, зобов’язань по 

колективному договору, правил по техніці безпеки і охороні праці. 

2.2.28. Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму, 

дорожньо – транспортних пригод, пожеж на виробничих об’єктах і 

захворювання працівників, розроблення профілактичних заходів та організація 

їх виконання. 

2.2.29. Надання інших індивідуальних послуг. 



2.3. Види діяльності, що регулюються державою Підприємство здійснює 

після отримання відповідного дозволу (ліцензії). 

 2.4. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види 

діяльності, які не заборонені законодавством, в тому числі ті, які не заборонені і 

вимагають отримання спеціальних дозволів (ліцензій). 
 

3. Юридичний статус Підприємства 

 

3.1. Підприємство належить до комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади,засновником та власником Підприємства є 

Корюківська міська рада (надалі – Власник). 

3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним 

господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 

3.3. Підприємство здійснює свою діяльність керуючись Конституцією та 

законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

рішеннями власника та цим Статутом, який затверджується Корюківською 

міською радою. 

3.4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь – яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою Власника або уповноваженого ним органу. 

3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, 

валютний та інші рахунки в установах банку та ДКС України, печатку, штамп, 

може мати логотип, товарний знак, який реєструється відповідно до чинного 

законодавства. 

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника. 

3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати 

майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем в суді. 

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах 

термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.  

3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і 

відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства. 
 

4. Майно Підприємства 

 

 4.1 Статутний  капітал підприємства становить 14 673 275,37 гривень 

(чотирнадцять мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті сімдесят п’ять 

гривень 37 копійок) та складається із цілісного майнового комплексу, системи 



мереж водопостачання та водовідведення населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади і грошових коштів (обігові кошти). Статутний 

капітал направляється для здійснення діяльності підприємства та для 

забезпечення його функціонування. 

 4.1.1. Майно Підприємства складається із основних засобів оборотних 

коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному 

балансі Підприємства. 

4.2. Майно Підприємства є міською комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади і передається йому на правах 

господарського відання з правом вчиняти щодо нього будь – які дії, що не 

суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

     4.3. Джерелом формування майна Підприємства є: 

4.3.1. Майно, передане йому Власником; 

4.3.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів 

фінансово – господарської діяльності; 

4.3.3. Доходи від цінних паперів; 

4.3.4. Кредити банку та інших кредиторів; 

4.3.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

4.3.6. Придбане майно інших підприємств, організацій; 

4.3.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством 

 4.4. Відчуження основних засобів, що є комунальною власністю міської 

ради і закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника.     

      4.5. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським 

об’єднанням нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які 

йому належать виходячи з господарської необхідності, а також списувати їх з 

балансу за погодженням з міською радою. 

4.6. Підприємство  володіє, користується землею і іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. 

4.7. Збитки, завдані підприємству,  в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами 

відшкодовуються Підприємству за рішенням  суду або арбітражного суду. 

 
5. Права та обов’язки Підприємства 

 

       5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 

напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг 

та економічної ситуації; 

5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до 

умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України, – за фіксованими державними цінами і тарифами; 

5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника. 



5.2. Обов’язки підприємства: 

5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному 

забезпеченні Підприємства; 

5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб; 

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як  по 

результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства, 

забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде 

статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством. 

5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та 

статистичної звітності. 

 

6. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу 

 

6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником та 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради,  

начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською 

діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства. 

6.2. До компетенції Власника Підприємства або уповноваженого органу 

відповідно до їх власних повноважень  належать:  

6.2.1. Прийняття рішень про створення, ліквідацію та реорганізацію 

(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства. 

6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та 

контроль за його дотриманням; 

6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік; 

6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, 

концернах та інших об’єднаннях; 

6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до 

основних фондів Підприємства; 

6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів; 



6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій робіт, які 

виконуються за бюджетні кошти та тарифів Підприємства. 

6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розкладу 

Підприємства. 

6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління 

Підприємством, які передбачені чинним законодавством. 

 6.3. Безпосереднє управління підприємством здійснює Начальник. 

Призначення керівника здійснюється міським головою шляхом укладення з ним 

строкового трудового договору ( контракту). 

6.3.1.На випадок відсутності керівника підприємства (перебування на 

лікарняному, у довгостроковому відрядженні, відпустці, тощо) управління 

підприємством здійснює заступник начальника або головний інженер за 

наявності наказу про покладення на одного із них обов’язків начальника.  

 6.3.2. Начальник  може бути звільнений з посади достроково на 

підставах, передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом 

відповідно до закону. 

6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством, 

Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 

за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника. 

6.5. Начальник Підприємства: 

6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним 

органу; 

6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників; 

6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства; 

6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 

6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 

6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї 

компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; 

6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх 

виконання;  

6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових 

планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення 

фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій; 

6.5.10. Затверджує форми і системи оплати праці , встановлює 

працівникам розміри премій , винагород, надбавок і доплат відповідно до 

чинного законодавства та на умовах , передбачених колективним договором. 

6.5.11. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін; 

6.5.12. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження 

майна, закріпленого за Підприємством. 



6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються через 

його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись 

Начальник Підприємства. 

6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси 

трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.  

6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією 

визначаються колективним договором. 

6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника  

надається Начальнику Підприємства. 

 

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства 

 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 

7.2. Чистий прибуток  Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні 

фонди, залишається у повному його розпорядженні. 

7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органу може бути 

встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає 

зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих 

платежів. 

7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: 

7.3.1. Фонд розвитку виробництва. 

7.3.2. Фонд споживання. 

7.3.3. Резервний фонд. 

7.3.4. Інші фонди. 

7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним 

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – 

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається 

кошторисом. 

7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 

законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 

частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також  

дотації міського бюджету. 

7.5.1. Мінімальна заробітна плата  не може бути нижче встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати 

праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються 

контрактом. 

7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 

(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів 

трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, 



включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації та 

субвенції з державних та місцевих бюджетів. 

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.9. Питання соціального розвитку,  включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров’я, гарантії обов’язкового  медичного страхування членів 

трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного  договору. 

7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з 

чинним законодавством України. 

 
 

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства 

 

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання, 

виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника, суду або 

господарського суду. 

8.2. Підприємство ліквідується у випадках: 

8.2.1. За рішенням Власника; 

8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом; 

8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства 

за невиконання  умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням 

строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності. 

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом. 

8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій 

кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом, 

який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про 

ліквідацію. 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника або 

уповноваженого ним органу. 

8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за місцем 

знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства, порядок і 

строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія 

зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості 

підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про 

ліквідацію Підприємства. 

8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються 

погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені 

ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з 



дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не по 

дадуть позовів до суду про задоволення вимог. 

8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При 

цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою, 

установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного 

середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством. 

8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого 

для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після 

задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, 

заявлених у встановлений строк. 

8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 

розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд 

Власником підприємства. 

8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства  працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

Міський голова                                                                 Р.АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 25 лютого 2021 року № 55-4/VIII 
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м. Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні положення 

 
1.1. Корюківська житлово – експлуатаційна контора (надалі – 

Підприємство) є комунальним комерційним підприємством, майно якого є 

комунальною власністю Корюківської міської територіальної громади і 

закріплене за Підприємством на правах господарського відання.  

1.2. Корюківська житлово-експлуатаційна контора створена рішенням 

виконкому Чернігівської обласної ради народних депутатів № 214 від 24 

жовтня 1988 року і наказу № 11 від 1 грудня 1988 року обласного управління 

житлово – комунального господарства, зареєстрованого Корюківською 

районною державною адміністрацією, розпорядження № 258 від 2 квітня 1999 

року. 

1.3. Найменування підприємства: Корюківська житлово-

експлуатаційна контора 

1.3.1. Скорочена назва : Корюківська ЖЕК 

 1.4. Юридична адреса: 15300, провулок Індустріальний, 12, місто 

Корюківка, Чернігівська область, Україна 

 

2. Мета і предмет діяльності підприємства 
 

2.1. Підприємство створено з метою реалізації державної політики в сфері 

надання житлово – комунальних послуг. Метою діяльності підприємства є 

отримання прибутку в результаті здійснення виробничої, комерційної, 

фінансової діяльності на комерційній основі для задоволення потреб 

споживачів в послугах (роботах), товарах, що надає підприємство. 

2.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Власника. 

2.3. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 

2.3.1. Визначення перспективи і приоритетних напрямків розвитку 

житлово –комунального господарства з метою найбільш повного задоволення 

потреб населення у всіх видах  житлово – комунальних послуг. 

2.3.2 Здійснення заходів по наданню комунальних послуг, а саме: 

А) виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних 

виробів; 

Б) монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; 

В) водопровідні,  каналізаційні та протипожежні роботи; 

Г) штукатурні роботи; 

Ґ) столярні та теслярські роботи; 

Д) малярні роботи та скління; 

Е) покриття підлог та облицювання стін; 

Є) виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; 

Ж) капітальний ремонт житлових ,промислових та інших об’єктів; 



З) перевірка ДВК, будівництво, переобладнання печей, камінів, 

димоходів; 

И) перевірка  димоходів та вентиляційних каналів з правом видачі актів-   

 заключень на їх експлуатацію; 

І) здійснює необхідну господарську, комерційну  діяльність; 

Ї) будівництво, включаючи додаткові роботи: водопровідних, теплових і 

каналізаційних мереж, вуличну розподільну мережу, інших комунікаційних 

ліній місцевого призначення, штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи, 

малярні роботи та скління, покриття підлог та облицювання стін, виготовлення 

каркасних конструкцій і покрівель; 

К) ремонт та сервісне  обслуговування транспортних засобів; 

Л) здійснення лінійного будівництва, в тому числі будівництво доріг 

загального користування, автостоянок, іншої технічної площі; 

М) виробництво самостійно та в кооперації продукції виробничо – 

технічного призначення, товарів народного споживання, меблів, будівельних 

матеріалів; 

Н) здійснення транспортних послуг по перевезенню вантажів і пасажирів 

в Україні, надання складських та експедиційних послуг; 

О) здійснення постачально – збутової, торгово – посередницької 

діяльності; 

П) торгівля транспортними засобами, агрегатами та запчастинами в 

порядку, передбаченому законодавством з правом видачі довідки – рахунку; 

Р) здійснення санітарно – технічних робіт на замовлення юридичних та 

фізичних осіб, в тому числі зварювальні, оздоблювальні та інші роботи; 

С) здійснення ремонтно – будівельних робіт, надання різноманітних 

послуг при будівництві  різних об’єктів, виробництво будматеріалів та 

конструкцій; 

Т) виконання робіт по благоустрою міста. Дрібні ремонтні роботи,  

облаштування  міського пляжу, зон відпочинку  для населення. Благоустрій 

міських кладовищ. Захоронення стихійних сміттєзвалищ; 

У)  послуга з управління багатоквартирним будинком; 

Ф) надання послуг у сфері торгівлі та посередницьких послуг; 

Х) надання ритуальних та обрядових послуг; 

Ц) обслуговування мереж вуличного освітлення; 

Ч) надання автотранспортних  послуг; 

Ш) вироблення та реалізація промислових товарів; 

Щ) надання послуг юридичним та фізичним особам з прийому, утилізації 

та захороненню твердих побутових відходів; 

Ю) надання послуг фізичним особам з вивезення твердих побутових 

відходів; 

Я) здача в оренду нежитлових та житлових приміщень і іншого майна; 

будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження 

установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових сільськогосподарських і промислових 

відходів виробництва, кубових залишків. 



2.3.3. Здіснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів 

роботи, ведення статистичної звітності і надання її відповідним органам. 

2.3.4. Забезпечення виконання виробничих, фінансових планів, 

збереження власних коштів, отримання прибутку, своєчасні розрахунки із 

працівниками, податковими органами, пенсійним фондом та іншими 

підприємствами та організаціями. 

2.3.5. Визначення основних напрямків розвитку технічної бази, 

впровадження нової техніки і технологій. Забезпечення підприємства 

матеріально – технічними ресурсами, необхідними для виконання виробничих 

завдань. 

2.3.6. Проведення заходів по добору досвідчених інженерно – технічних 

працівників, забезпечення виробництва постійними кваліфікованими кадрами, 

підвищення кваліфікації спеціалістів, підготовка та перепідготовка робітників. 

 2.3.7. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх 

житлових, культурно – побутових та виробничих умов. 

2.3.8. Забезпечення додержання трудового законодавства, зобов’язань по 

колективному договору, правил по техніці безпеки і охороні праці. 

2.3.9. Проведення аналізу стану і причин виробничого травматизму, 

дорожньо – транспортних пригод, пожеж на виробничих об’єктах і 

захворювання працівників, розроблення профілактичних заходів та організація 

їх виконання. 

2.4. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види 

діяльності, не заборонені законодавством, в тому числі ті, які вимагають 

отримання спеціальних дозволів / ліцензій/. 

 

3. Юридичний статус Підприємства 
 

3.1. Підприємство належить до комунальної власності, власником 

Підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі 

Корюківської міської ради (надалі - Власник). 

3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним 

господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи, Підприємство 

набуває з дня його державної реєстрації. 

3.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до 

чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується 

Власником. 

3. 4. Участь Підприємства а асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 

Створення будь–яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою Власника. 

3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок, 

валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, може мати товарний 

знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства. 



3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в 

межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника. 

3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати 

майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і 

відповідачем в суді. 

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах 

термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату 

обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.  

3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і 

відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства. 

 

4. Майно Підприємства 
 

4.1. Статутний капітал Підприємства становить – 2145830,23 грн. (два  

мільйони сто сорок п’ять тисяч вісімсот тридцять гривень 23 копійки). 

4.2. Майно Підприємства складається з основних засобів оборотних 

коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному 

балансі Підприємства. 

4.3. Майно Підприємства є міською комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади і передається йому на правах 

господарського відання з правом вчиняти щодо нього будь – які дії, що не 

суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

4.4. Джерелом формування майна Підприємства є: 

4.4.1. Майно, передане йому Власником; 

4.4.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів 

фінансово – господарської діяльності; 

4.4.3. Доходи від цінних паперів; 

4.4.4. Кредити банку та інших кредиторів; 

4.4.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

4.4.6. Придбане майно інших підприємств, організацій; 

4.4.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством. 

4.5. Відчуження основних засобів, що є міською комунальною власністю і 

закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника.     

 4.6. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного 

законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським 

об’єднанням нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які 

йому належать виходячи з господарської необхідності, а також списувати їх з 

балансу за погодженням з Власником. 

4.7. Підприємство  володіє, користується землею і іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. 

4.8. Збитки, завдані підприємству,  в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами 

відшкодовуються Підприємству за рішенням  суду. 

 



5. Права та обов’язки Підприємства 
 

 5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні 

напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг 

та економічної ситуації; 

5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до 

умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством 

України – за фіксованими державними цінами і тарифами; 

5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 

відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника. 

5.2. Обов’язки підприємства: 

5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 

5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному 

забезпеченні Підприємства; 

5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій 

та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб; 

5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки; 

5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати 

працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як по 

результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства, 

забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і 

своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства. 

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде 

статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством. 

5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та 

статистичної звітності. 

 

6. Управління Підприємством і самоврядування трудового 

колективу 
 

6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником або 

уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради та 

начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською 

діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства. 



6.2. До компетенції Власника Підприємства належать:  

6.2.1. Прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію 

(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства. 

6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та 

контроль за його дотриманням; 

6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік; 

6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, 

концернах та інших об’єднаннях; 

6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до 

основних фондів Підприємства; 

6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та 

інших відокремлених підрозділів; 

6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій та тарифів 

Підприємства. 

6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розпису 

Підприємства. 

6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління 

Підприємством, які передбачені чинним законодавством. 

 6.3. Підприємство на контрактній основі очолює Начальник, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Корюківським міським 

головою. Начальник  може бути звільнений з посади достроково на підставах, 

передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно 

до закону. 

6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством, 

Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства 

за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника. 

6.5. Начальник Підприємства: 

6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним 

органу; 

6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників; 

6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства; 

6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства; 

6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях; 

6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї 

компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; 

6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх 

виконання;  

6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових 

планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення 

фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій; 



6.5.10. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін; 

6.5.11. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження 

майна, закріпленого за Підприємством. 

6.6.  Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються 

через його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись 

Начальник Підприємства. 

6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси 

трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.  

6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією 

визначаються колективним договором. 

6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника  

надається Начальнику Підприємства. 

 

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства 
 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 

7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні 

фонди, залишається у повному його розпорядженні. 

7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органа може бути 

встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає 

зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих 

платежів. 

7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття 

витрат, пов’язаних з своєю діяльністю: 

7.3.1. Фонд розвитку виробництва. 

7.3.2. Фонд споживання. 

7.3.3. Резервний фонд. 

7.3.4. Інші фонди. 

7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів 

відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним 

законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – 

технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається 

кошторисом. 

7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним 

законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 

частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також  

дотації міського бюджету. Начальник підприємства обирає форми і системи 

оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок , 



відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на 

умовах, передбачених колективним договором. 

7.5.1. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати 

праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються 

контрактом. 

7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 

(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів 

трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, 

включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації та 

субвенції з державних та місцевих бюджетів. 

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів 

трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного договору. 

7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з 

чинним законодавством України. 

 

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства 

 

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання, 

виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника, суду або 

господарського суду . 

8.2. Підприємство ліквідується у випадках: 

8.2.1. За рішенням Власника; 

8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом; 

8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства 

за невиконання  умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням 

строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності. 

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Власника, судом або господарським судом. 

8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій 

кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом, 

який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про 

ліквідацію. 

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника або 

уповноваженого ним органа. 

8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за місцем 

знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства, порядок і 



строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія 

зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості 

підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про 

ліквідацію Підприємства. 

8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються 

погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені 

ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з 

дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не 

подадуть позовів до суду про задоволення вимог. 

8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При 

цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою, 

установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного 

середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством. 

8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого 

для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після 

задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій, 

заявлених у встановлений строк. 

8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і 

розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд 

Власником підприємства. 

8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 

 

Міський голова                                             Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 56-4/VIІІ 

 

 

Про внесення змін до  

установчих документів Центру  

надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради  

 

 

З метою забезпечення належного рівня надання соціальних послуг на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Положення про Центр надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради, а саме затвердити його в новій редакції, що 

додається. 

 1.2. ЦНСП Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.) здійснити 

державну реєстрацію змін до установчих документів підприємства відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

 

 2. Затвердити Перелік соціальних послуг, які надаються Центром надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради, що додається. 

 

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 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення четвертої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання  

від 25 лютого 2021 року № 56-4/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні положення 
 

1.1. Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради (далі — 

Центр) є комунальною організацією (установою, закладом), бюджетною 

установою, засновником та власником Центру є Корюківська міська 

територіальна громада в особі Корюківської міської ради (далі – Власник).  

Центр належить до комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади в особі Корюківської міської ради.  

Центр утворюється для проведення соціальної роботи та надання 

соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та 

/або перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги за місцем проживання, в умовах денного перебування (далі-

особи/сім’ї). 

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів 

соціальних послуг. 

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах 

Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки. 

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про соціальні послуги», Законом України «Про соціальну роботу з 

сім’ями, дітьми та молоддю», указами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Корюківської міської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Корюківського міського 

голови, даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

1.3. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, 

дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та 

гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та 

відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального 

підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та 

прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших 

коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг. 

1.4. Положення про Центр затверджується рішенням Корюківської 

міської ради. 

Структура та штатний розпис Центру затверджується виконавчим 

комітетом Корюківської міської ради.  

1.5. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Міністерство 

соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його 

діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту 

населення Чернігівської обласної державної адміністрації. Методичне та 

інформаційне забезпечення щодо проведення соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю здійснюється Чернігівським обласним центром соціальних 

служб. 

Для забезпечення реалізації соціальної політики Центр взаємодіє із 

структурними підрозділами органів державної виконавчої влади, органами 



місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх 

форм власності. 

1.6. Повне найменування Центру українською мовою: Центр надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради. 

Скорочене найменування – ЦНСП Корюківської міської ради. 

1.7. Юридична адреса Центру: вулиця Вокзальна, буд. 2, м. Корюківка, 

Чернігівська область, 15300. 
 

2. Основні завдання Центру 
 

2.1 Основними завданнями Центру є: 

1) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать 

до вразливих груп населення; 

2) надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони 

потребують, з метою мінімізації або подолання таких обставин. 

2.2. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань: 

1) здійснює профілактичну роботу, щодо запобігання потраплянню у 

складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних 

технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних 

життєвих обставин; 

2) виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік; 

3) проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах; 

4) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів 

соціальних послуг; 

5) надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових 

проблем; 

6) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих 

будинків сімейного типу; 

7) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від 

подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом; 

8) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

9) вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних 

послуг; 

10) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних 

послуг; 

11) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, 

які надають соціальні послуги; 

12) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а 

також з органами, установами, закладами, фізичними особами — 

підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям та/або 

здійснюють їх захист; 



13) інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї 

індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови 

та порядок їх отримання 

14) надає інформацію у вигляді листівок, буклетів, брошур мовою, 

доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок 

інтелектуальних порушень. 

15) розміщує відповідні матеріали в засобах масової інформації, на веб-

сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних 

ресурсах; 

16) інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить 

первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 

вихователі; 

17) бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у 

соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання 

соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення 

адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних 

послугах; 

18) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно 

наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає 

відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення; 

19) забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

2.3. Центр надає соціальні послуги, затвердженні рішенням Корюківської 

міської ради. 

2.4. Послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування 

особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем 

перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг 

(зокрема на вулиці). 
 

3. Організація роботи Центру 
 

3.1. У Центрі утворено такі структурні підрозділи: 

3.1.1. Відділ соціальних служб; 

3.1.2. Відділ соціального обслуговування, який включає три відділення: 

1) відділення натуральної та грошової допомоги (надання натуральної та 

грошової допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, 

санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші 

предмети першої необхідності, послуги перукаря, швачки, взуттьовика тощо) 

особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах); 

2) відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг 

догляду вдома особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, за місцем їх проживання/перебування). 

3) відділення денного перебування (надання протягом дня особам з 

інвалідністю, громадянам похилого віку, у яких немає медичних протипоказань 

для перебування в колективі, соціальних послуг).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran3#n3


3.2. У Центрі можуть утворюватись інші структурні підрозділи, 

діяльність яких спрямовується на надання послуг особам/сім’ям з урахуванням 

потреб у соціальних послугах. 

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням Корюківської 

міської ради. 

3.2.1. У Центрі можуть утворюватися мобільні бригади соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі. 

Зазначені бригади утворюються за рішенням Директора центру. 

3.3. Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду 

та звільняє директор Центру. 

3.4. Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються 

директором Центру. 

3.5. Центр очолює директор, який призначається на посаду (на конкурсній 

основі за контрактом) та звільняється з посади Корюківським міським головою 

в установленому порядку. 

Посаду директора Центру може займати особа, яка має вищу освіту і стаж 

роботи на керівній посаді не менш п’яти років. 

3.6. Директор Центру: 

1) організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання 

завдань Центру, визначає ступінь відповідальності працівників; 

2) здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг 

особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів; 

3) діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в 

органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх підприємствах, в 

установах, організаціях та закладах; 

4) розробляє і подає на затвердження Корюківській міській раді проєкт 

Положення про Центр, внесення до нього змін і доповнень; 

5) подає Корюківській міській раді на затвердження Положення про 

Центр та пропозиції щодо внесення змін до Положення; 

6) подає виконавчому комітету Корюківської міської ради на 

затвердження кошторис, штатний розпис, структуру та пропозиції щодо 

внесення змін до кошторису, штатного розпису та структури Центру; 

7) затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції 

працівників Центру; 

8) координує діяльність структурних підрозділів Центру; 

9) призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад 

працівників Центру; 

10) затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх 

виконання; 

11) видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, 

організовує та контролює їх виконання; 

12) укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси; 

13) розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису 

та відповідно до їх цільового призначення. 



14) забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та 

розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із 

надання соціальних послуг особам/сім’ям, придбання для структурних 

підрозділів Центру автотранспорту, засобів пересування. 

15) утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню 

кваліфікації працівників Центру. 

16) вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання 

правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та 

пожежної безпеки; 

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до 

компетенції Центру; 

18) забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру. 

19) має право утворювати мобільні бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі. 

3.7. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного 

кодексу України виділяються з міського бюджету на соціальний захист та 

соціальне забезпечення населення, інших надходжень, у тому числі від 

діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних 

послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та 

організацій. 

3.8. Доходи або майно Центру не підлягають розподілу отримання 

доходів (прибутків) або їх частин між засновниками (учасниками), членами 

такої організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого 

засновника або члена установи та інших пов’язаних з ними осіб. 

3.9. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Центру, реалізацію пріоритетних заходів, 

пов'язаних з виконанням основних завдань та напрямів діяльності, визначених 

цим Положенням. 

3.10. Умови оплати праці працівників Центру, тривалість робочого часу 

та відпусток, штатна чисельність визначаються відповідно до чинного 

законодавства. 

3.11. Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на 

договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, 

зокрема волонтерів. 

3.12. У Центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди 

відповідно до « Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання 

соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), затвердженого наказом Міністерства соціальної 

політики України. 

3.13. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну 

та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для 



надання допомоги громадянам, особам/сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах). 

3.14. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги: 

1) створення належних умов для професійної діяльності, підвищення 

кваліфікації; 

2) проведення профілактичного медичного огляду; 

3) захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в 

судовому порядку; 

4) надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних 

квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, 

затверджених Власником; 

5) створення безпечних умов праці. 

3.15. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної 

звітності у Центрі здійснюється відповідно до законодавства. 

3.16. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Центрі 

проводиться відповідно до законодавства. 

Контроль за додержанням Центром вимог законодавства у сфері надання 

соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

3.17. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної 

із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Центру, ревізія 

фінансово-господарської діяльності Центру проводяться відповідно до 

законодавства України. 

3.18. Центр володіє і користується майном, що є комунальною власністю 

Корюківської міської територіальної громади і належить Центру на праві 

оперативного управління. Центр не має права без згоди Корюківської міської 

ради відчужувати, віддавати в заставу майно. 

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для 

забезпечення функціонування Центру. 

3.19. Корюківська міська рада забезпечує створення та розвиток у Центрі 

необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень 

санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної 

безпеки та іншим нормам згідно із законодавством. 

3.20. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного 

доступу до будівель закладу, безперешкодного переміщення прилеглою до 

закладу територією та всередині будівель відповідно до вимог, установлених 

ДБН В.2.2 40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та 

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». 
 

4. Заключні положення 
 

4.1. Покладання на Центр обов’язків, не передбачених цим Положенням, 

а також тих, що не відносяться до фахової діяльності Центру, не допускається. 



4.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії 

Корюківської міської ради. 

4.3. Реорганізація чи ліквідація Центру здійснюється на підставі рішення 

сесії Корюківської міської ради. У разі припинення Центру як юридичної особи 

(у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) 

передача активів проводиться іншій не прибутковій організації відповідного 

виду або зараховується до доходу міського бюджету. 

 

 

Міський голова                                                  Р. АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25 лютого 2021 року № 56-4/VIII 

 
 

Перелік соціальних послуг,  

які надаються Центром надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради 

    

№ 

п/п 

Назва соціальної послуги Правові підстави для надання соціальної 

послуги 

1 Догляд вдома, денний догляд Закон України «Про соціальні послуги».  

2 Підтримане проживання Закон України «Про соціальні послуги». 

3 Соціальна адаптація Закон України «Про соціальні послуги».  

4 Соціальна інтеграція та 

реінтеграція 

Закон України «Про соціальні послуги».  

5 Надання притулку Закон України «Про соціальні послуги».  

6 Екстренне (кризове) втручання Закон України «Про соціальні послуги».  

7 Консультування Закон України «Про соціальні послуги».  

8 Соціальний супровід Закон України «Про соціальні послуги».  

9 Представництво інтересів Закон України «Про соціальні послуги».  

10 Посередництво (медіація) Закон України «Про соціальні послуги».  

11 Соціальна профілактика Закон України «Про соціальні послуги».  

12 Натуральна допомога Закон України «Про соціальні послуги».  

13 Фізичний супровід осіб з 

інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового 

апарату та пересуваються на 

кріслах корлісних, порушень 

зору 

Закон України «Про соціальні послуги». 

14 Переклад жестовою мовою Закон України «Про соціальні послуги». 



15 Догляд та виховання дітей в 

умовах, наближених до 

сімейних 

Закон України «Про соціальні послуги».  

16 Супровід під час інкюзивного 

навчання 

Закон України «Про соціальні послуги». 

17 Інформування Закон України «Про соціальні послуги».  

 

           

Секретар міської ради                  А.ПЛЮЩ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання) 

 

 

25 лютого 2021 року                         м. Корюківка                                 № 57-4/VIІІ 

 

Про затвердження Переліку  

адміністративних послуг   

 

 

З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг 

для можливості отримання усіх або найбільш поширених адміністративних  

послуг, які надаються органами виконавчої влади на виконавчими органами 

Корюківської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з гуманітарних питань,  законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного 

положення про центр надання адміністративних послуг» №118 від 20.02.2013 

року, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного 

регламенту центру надання адміністративних послуг» №588 01.08.2013 року, 

Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила:  

 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через 

Відділ надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської 

міської ради, що додається.  

  

2. Пункт 6 рішення першої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 02 грудня 2020 року № 9-1/VIІІ «Про утворення Відділу (Центру) 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату Корюківської міської 

ради», вважати таким, що втратив чинність.  

 

 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань,  законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

  

 

Міський голова  Р.АХМЕДОВ  

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 

25 лютого 2021 року № 57-4/VIII 

 

Перелік адміністративних послуг, 

які надаються через Відділ надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату Корюківської міської ради 

№ 

п/п 

Назва адміністративної послуги Правові підстави для надання 

адміністративної послуги 

1 Надання державної допомоги у 

зв’язку з вагітністю та пологами 

особам, які не застраховані в 

системі загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» від 21.11ю1992 №2811-ХІІ. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001  № 1751 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми”. 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 „Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; 

наказ Міністерства охорони здоров’я України 

від 18.03.2002 № 93 „Про затвердження форм 

облікової документації щодо призначення 

державної допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами жінкам, які не застраховані в 

системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, та інструкцій щодо 

їх заповнення”, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.04.2002 за № 

346/6634 

2 Надання державної допомоги при 

народженні дитини 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ. 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від  27.12.2001  № 1751 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми”. 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 «Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920 



3 Надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива 

Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги», Положення про порядок 

призначення житлових субсидій, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 

21.10.1995 № 848 (зі змінами) (далі – 

Положення) 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України «Про затвердження форми Заяви про 

призначення та надання житлової субсидії у 

грошовій формі через АТ «Ощадбанк» та 

Декларації про доходи і витрати осіб, які 

звернулися за призначенням житлової 

субсидії» від 02.05.2018 № 604, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 03.05.2018 за № 548/32000 

4 Надання державної допомоги на 

дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування. 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811 ХІІ.  

Постанова Кабінету Міністрів України 

від  27.12.2001  № 1751 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 «Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; 

наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України від 22.07.2003 № 204 «Про 

затвердження форми Декларації про доходи 

та майновий стан осіб, які звернулися за 

призначенням всіх видів соціальної 

допомоги, та довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 

709/8030; Методика обчислення сукупного 

доходу сім’ї для всіх видів соціальної 

допомоги, затверджена наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України, 

Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, 

Міністерства фінансів України, Державного 

комітету статистики України, Державного 

комітету молодіжної політики, спорту і 

туризму від 15.11.2001 № 

486/202/524/455/3370, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 

112/6400. 



5 Надання державної допомоги на 

дітей одиноким матерям 

Закон України «Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-

ХІІ. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 27.12.2001  № 1751 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми». 

6 Надання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 «Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; 

наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України від 22.07.2003 № 204 «Про 

затвердження форми Декларації про доходи 

та майновий стан осіб, які звернулися за 

призначенням всіх видів соціальної 

допомоги, та довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 

709/8030; Методика обчислення сукупного 

доходу сім’ї для всіх видів соціальної 

допомоги, затверджена наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України, 

Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, 

Міністерства фінансів України, Державного 

комітету статистики України, Державного 

комітету молодіжної політики, спорту і 

туризму від 15.11.2001 № 

486/202/524/455/3370, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 

112/6400. 

7 Видача путівки на влаштування до 

будинку-інтернату для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю, 

геріатричного пансіонату, 

пансіонату для ветеранів війни і 

праці, психоневрологічного 

інтернату, дитячого будинку-

інтернату або молодіжного 

відділення дитячого будинку-

інтернату 

Закони України „Про соціальні послуги” від 

17.01.2019 № 2671-VIII; „Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні” від 

16.12.1993 № 3721-XII; „Про психіатричну 

допомогу” від 22.02.2000 № 1489-III; „Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” 

від 06.10.2005  № 2961-IV; „Про соціальну 

адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на певний строк” від 

17.03.2011 № 3160-VI; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 № 957 „Про затвердження 



Типового Положення про 

психоневрологічний інтернат”; постанова 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 

978 „Деякі питання соціального захисту дітей 

з інвалідністю та осіб з інвалідністю”, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.09.2020 № 772 „Про затвердження 

Типового Положення про будинок-інтернат 

для громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю”; 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 09.11.2011  № 432 „Про 

затвердження Типового положення про 

спеціальний будинок-інтернат”, 

зареєстрований у Міністерстві  юстиції 

України  01.12.2011 за № 1389/20127; наказ 

Міністерства юстиції України, Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства 

внутрішніх справ України „Про затвердження 

Порядку взаємодії установ виконання 

покарань, уповноважених органів з питань 

пробації та суб’єктів соціального патронажу 

під час підготовки до звільнення осіб, які 

відбувають покарання у виді обмеження волі 

або позбавлення волі на певний строк” від 

03.04.2018  № 974/5/467/609/280, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України  05.04.2018 за № 408/31860 

8 Внесення громадян пільгових 

категорій в єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги та підтримка 

його в діючому стані 

Звернення осіб, які мають право на пільги за 

соціальною ознакою згідно із законами 

України; отримують пільги, передбачені для 

педагогічних, медичних, фармацевтичних 

працівників, працівників бібліотек, музеїв, 

спеціалістів із захисту рослин та працівників 

культури в сільській місцевості і селищах 

міського типу, отримують соціальні 

стипендії, державну допомогу постраждалим 

учасникам масових акцій громадського 

протесту та членам їх сімей. 

9 Надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання 

твердого палива і скрапленого газу 

Закони України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII, „Про жертви 

нацистських переслідувань” від 23.03.2000   

№ 1584-III, „Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 

3721-XII, „Про статус і соціальний захист 



громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 

№ 796-XII, „Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 

№ 203/98-ВР, „Про освіту” від 05.09.2017 № 

2145-VIII, „Про бібліотеки і бібліотечну 

справу” від 27.01.1995 № 32/95-ВР, „Про 

захист рослин” від 14.10.1998        № 180-

XIV, „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 

№ 2402-III, „Про культуру” від 14.12.2010 № 

2778-VI, „Основи законодавства України про 

охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-XII 

(далі – закони України) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання 

житлових субсидій та пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого палива і скрапленого газу у 

грошовій формі», постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.06.2015 № 389 „Про 

затвердження Порядку надання пільг 

окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї” 

10 Призначення одноразової 

матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю 

малозабезпеченим особам 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

від 21.03.1991; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

12.04.2017 № 256 „Деякі питання 

використання коштів державного бюджету 

для виконання заходів із соціального захисту 

дітей, сімей, жінок та інших найбільш 

вразливих категорій населення” 

11 Видача посвідчення особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Закони України „Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 

2109-IІІ; „Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 

1727-ІV; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.04.2005  № 261 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на догляд”; 

Наказ Міністерства соціальної політики 



України від 11.01.2019 № 35 „Про 

затвердження Порядку оформлення, видачі, 

обліку та зберігання посвідчень для осіб, які 

одержують державну соціальну допомогу 

відповідно до Законів України „Про 

державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю” та „Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 06.02.2019 за № 130/33101; наказ 

Міністерства праці та соціальної політики 

України, Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства фінансів України від 

30.04.2002 № 226/293/169 „Про затвердження 

Порядку надання державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю”, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 

466/6754 

12 Призначення щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг 

Закон України „Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб” від 

20.10.2014 № 1706-VII. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.10.2014 № 505 „Про надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг” 

13 Надання державної соціальної 

допомоги на догляд 

Закон України „Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.04.2005 № 261 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на догляд” 

(далі – Порядок № 261); 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 21.04.2015 № 441 „Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; 

наказ Міністерства праці та соціальної 



політики України від 19.09.2006 № 345 „Про 

затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 06.10.2006 за № 1098/12972; 

Методика обчислення сукупного доходу сім’ї 

для всіх видів соціальної допомоги, 

затверджена наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України, Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції 

України, Міністерства фінансів України, 

Державного комітету статистики України, 

Державного комітету молодіжної політики, 

спорту і туризму від 15.11.2001  

№ 486/202/524/455/3370, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за  

№ 112/6400. 

14 Надання державної допомоги особі, 

яка  

доглядає за хворою дитиною 

Закон України „Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001  № 1751 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми”; 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України  від 21.04.2015 № 441 „Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за  

№ 475/26920 

15 Надання державної допомоги при 

усиновленні дитини 

Закон України „Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001  № 1751 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми”. 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України  від 21.04.2015 № 441 „Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920. 

16 Надання державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю 

Закон України „Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю”  від 16.11.2000 № 

2109-IІІ (зі змінами). 

Наказ Міністерства праці та соціальної 



політики України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 30.04.2002 № 226/293/169 „Про 

затвердження Порядку надання державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі 

змінами); наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 „Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920 

17 Надання державної соціальної 

допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з 

інвалідністю 

Закон України „Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.04.2005 № 261 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на догляд” 

(далі – Порядок № 261);Наказ Міністерства 

соціальної політики України  від 21.04.2015 

№ 441 „Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної допомоги, 

компенсацій та пільг”, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 

475/26920; наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 19.09.2006 № 

345 „Про затвердження Інструкції щодо 

порядку оформлення і ведення особових 

справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972; 

Методика обчислення сукупного доходу сім’ї 

для всіх видів соціальної допомоги, 

затверджена наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України, Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції 

України, Міністерства фінансів України, 

Державного комітету статистики України, 

Державного комітету молодіжної політики, 

спорту і туризму від 15.11.2001 № 

486/202/524/455/3370, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 

112/6400. 



18 Надання надбавки на догляд за 

особами з інвалідністю з дитинства 

та дітьми з інвалідністю. 

Закон України „Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 

2109-IІІ (зі змінами); 

Наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 30.04.2002 № 226/293/169 „Про 

затвердження Порядку надання державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі 

змінами); наказ Міністерства соціальної 

політики України від 21.04.2015 № 441 „Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920. 

19 Призначення тимчасової державної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату у 

зв’язку з відсутністю страхового 

стажу. 

 

Закони України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 № 1058-IV; «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-

VIII. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2017 № 1098 «Про затвердження 

Порядку призначення тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату» 

20 Надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка». 

«Порядок надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги “пакунок 

малюка”, затвердженого постановою КМУ 

від 25 листопада №1180. 

21 Призначення державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям та прийомним 

батькам. 

«Порядок призначення і виплати  державної 

соціальної допомоги на дітей - сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях за 

принципом “гроші ходять за дитиною” , 

затвердженого постановою КМУ від 26 

червня №552 



22 Надання щомісячної грошової 

допомоги особі, яка проживає разом 

з особою з інвалідністю i чи ii групи 

внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на 

догляд за нею 

Закон України „Про психіатричну допомогу” 

від 22.02.2000 № 1489- IІІ (зі змінами) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.08.2000 № 1192 „Про надання щомісячної 

грошової допомоги особі, яка проживає разом 

з особою з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за нею” 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України                   від 21.04.2015 № 441 „Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; 

Методика обчислення сукупного доходу сім’ї 

для всіх видів соціальної допомоги, 

затверджена наказом  Міністерства праці та 

соціальної політики України, Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції 

України, Міністерства фінансів України, 

Державного комітету статистики України, 

Державного комітету молодіжної політики, 

спорту і туризму України 15.11.2001 № 

486/202/524/455/3370, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за № 

112/6400; «Порядок обчислення 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

(домогосподарства) для усіх видів державної 

соціальної допомоги», затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 року № 632. 

23 Надання тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не 

мають можливості утримувати 

дитину або місце проживання їх 

невідоме 

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 

2947-ІІІ  (зі змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.02.2006  № 189 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати, тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме”; 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України                   від 21.04.2015 № 441 „Про 

затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій 

та пільг”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920; 

наказ Міністерства праці та соціальної 



політики України від 19.09.2006 № 345 „Про 

затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної допомоги”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 06.10.2006 за № 1098/12972; 

«Порядок обчислення середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) 

для усіх видів державної соціальної 

допомоги», затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 

року № 632. 

24 Взяття на облік осіб для 

забезпечення автомобілями 

Закон України „Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

19.07.2006 № 999 "Про затвердження 

Порядку забезпечення осіб з інвалідністю 

автомобілями” 

Наказ Мінпраці від 02.08.2006 № 295 ,,Про 

затвердження  зразків та форм облікової 

документації з обліку та  забезпечення  

автомобілями інвалідів” (зі змінами). 

25 Видача направлення  для дітей з 

інвалідністю до реабілітаційних 

установ сфери управління 

Мінсоцполітики 

Закон України „Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 

2961-IV 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

08.12.2006 № 1686 „Про затвердження 

Державної типової програми реабілітації 

інвалідів”; постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2007 № 757 „Про 

затвердження Положення про індивідуальну 

програму реабілітації інваліда”; Постанова 

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 

80 „Про затвердження Порядку надання 

окремим категоріям осіб послуг із 

комплексної реабілітації (габілітації). 

Наказ Мінсоцполітики від 27.09.2018  № 1423 

„Про затвердження форм документів щодо 

направлення окремих категорій осіб на 

комплексну реабілітацію (реабілітацію)”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 16.10.2018 за № 1160/32612. 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 08.07.2007 № 623 «Про 

затвердження форм індивідуальної програми 

реабілітації осіб та дітей з інвалідністю та 

порядку їх складання» зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 19.10.2007 № 



1197/14464. 

26 Надання компенсаційної 

виплати  фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги 

Закон України «Про соціальні послуги» від 

17.01.2019 № 2671-VIII. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про 

затвердження Порядку призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги». 

27 Виплата одноразової винагороди 

жінкам, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати-героїня» 

Указ Президента України від 25.12.2007 

№1254 «Про  одноразову винагороду жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня». Постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2011 № 268 «Про 

виплату одноразової винагороди жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня», та одноразової матеріальної 

допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 06.02.2012 № 59 «Про 

затвердження форм заявки про виділення 

бюджетних коштів, відомості виплати та 

звіту про виплату одноразової винагороди 

жінкам, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 

276/20589. 

28 Надання допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях 

Закон України «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 № 2402-ІІI. Постанова Кабінет 

Міністрів України від 13.03.2019 № 250 

«Деякі питання надання соціальної підтримки 

багатодітним сім’ям»; постанова Кабінету 

Міністрів України від 04.03.2002  № 256 

«Про затвердження Порядку фінансування 

видатків місцевих бюджетів на здійснення 

заходів з виконання державних програм 

соціального захисту населення за рахунок 

субвенцій державного бюджету». Наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми 

Заяви про призначення усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій та пільг», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 28.04.2015 за № 475/26920.вне 

29 Надання послуги з догляду за 

дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» 

Постанова КМУ від 30.01.2019 №68 «Деякі 

питання надання послуги з догляду за 

дитиною до  трьох років «муніципальна 

няня» 

30 Призначення та виплата одноразової Закон України „Про статус і соціальний 



компенсації сім’ям, які втратили 

годувальника із числа осіб, 

віднесених до учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, смерть яких пов’язана з 

чорнобильською катастрофою, та 

учасників ліквідації наслідків інших 

ядерних аварій, осіб, які брали 

участь у ядерних випробуваннях, 

військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, 

складанні ядерних зарядів і 

виконанні на них регламентних 

робіт, смерть яких пов’язана з 

участю у ліквідації наслідків інших 

ядерних аварій, ядерних 

випробуваннях, військових 

навчаннях із застосуванням ядерної 

зброї, складанні ядерних зарядів і 

виконанні на них регламентних 

робіт; одноразової компенсації 

батькам померлого учасника 

ліквідації наслідків аварії на 

чорнобильській АЕС, смерть якого 

пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 

№ 796-XII ; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005               № 936 „Про затвердження 

Порядку використання коштів державного 

бюджету для виконання програм, пов’язаних 

із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2016№ 760 „Про 

затвердження Порядку виплати одноразової 

компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших ядерних 

аварій, ядерних випробувань, військових 

навчань із застосуванням ядерної зброї, та 

щорічної допомоги на оздоровлення деяким 

категоріям громадян”; постанова Кабінету 

Міністрів України від 14.05.2015 № 285 „Про 

компенсаційні виплати особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України”; 

Наказ Мінпраці від 19.09.2006 № 345 „Про 

затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ 

отримувачів усіх видів соціальної допомоги” 

(зі змінами), зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972 

 

31 Видача посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок 

чорнобильської катастрофи, та 

іншим категоріям громадян 

Закон України „Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 

№ 796-XII; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

11.07.2018 № 551 „Деякі питання видачі 

посвідчень особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 

іншим категоріям громадян” (зі змінами); 

постанова Кабінету Міністрів України від 

02.12.1992 № 674 „Про порядок віднесення 

деяких категорій громадян до відповідних 

категорій осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” (зі змінами); 

постанова Кабінету Міністрів України від 

15.11.1996 № 1391 „Про затвердження 

переліків видів робіт і місць за межами зони 

відчуження, де за урядовими завданнями у 



1986–1987 роках виконувались роботи в 

особливо шкідливих умовах (за радіаційним 

фактором), пов’язаних з ліквідацією наслідків 

Чорнобильської катастрофи” 

32 Призначення та виплата 

компенсацій та допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на 

чорнобильській АЕС, учасникам 

ліквідації ядерних аварій, 

потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи, потерпілим від 

радіаційного опромінення, 

віднесених до категорій 1, 2 та 3, 

дітям, потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Закон України „Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 

№ 796-XII; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005 № 936 „Про затвердження 

Порядку використання коштів державного 

бюджету для виконання програм, пов’язаних 

із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2016№ 760 „Про 

затвердження Порядку виплати одноразової 

компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших ядерних 

аварій, ядерних випробувань, військових 

навчань із застосуванням ядерної зброї, та 

щорічної допомоги на оздоровлення деяким 

категоріям громадян”; постанова Кабінету 

Міністрів України від 21.05.1992 № 258 „Про 

норми харчування та часткову компенсацію 

вартості продуктів для осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

постанова Кабінету Міністрів України від 

12.07.2005 № 562 „Про щорічну допомогу на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 

постанова Кабінету Міністрів України від 

14.05.2015 № 285 „Про компенсаційні 

виплати особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України”; 

постанова Кабінету Міністрів України від 

08.02.1997 № 155 „Про порядок та розміри 

компенсаційних виплат дітям, які потерпіли 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

33 Виплата деяким  категоріям осіб з 

інвалідністю грошової компенсації 

замість  санаторно – курортної 

путівки  та вартості самостійного 

санаторно – курортного лікування 

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в 

Україні"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.02.2007 № 150 "Про затвердження 

Порядку виплати деяким категоріям інвалідів 

грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки та вартості самостійного 



санаторно-курортного лікування". 

34 Виплата грошової компенсації 

замість санаторно-курортної путівки 

громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Закон України „Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 

№ 796-XII; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005 № 936 „Про затвердження 

Порядку використання коштів державного 

бюджету для виконання програм, пов’язаних 

із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2016 року № 854 

„Деякі питання санаторно-курортного 

лікування та відпочинку громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; 

Наказ Мінсоцполітики від 14.07.2015 № 729 

„Про затвердження форм документів з 

організації лікування осіб пільгових категорій 

для забезпечення їх санаторно-курортною 

путівкою структурними підрозділами 

соціального захисту населення”, який 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 29.07.2015 за № 90/27355;    

 Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 06.02.2008  № 56 „Про 

затвердження клінічних протоколів 

санаторно-курортного лікування в санаторно-

курортних закладах (крім туберкульозного 

профілю) для дорослого населення” (зі 

змінами);    

   Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 28.05.2009  № 364 „Про 

затвердження клінічних протоколів 

санаторно-курортного лікування дітей в 

санаторно-курортних закладах України” . 

35 Забезпечення санаторно-

курортними путівками громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

шляхом надання щорічної грошової 

допомоги для компенсації вартості 

путівок через безготівкове 

перерахування санаторно-

курортним закладам 

Закон України „Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 

№ 796-XII; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

20.09.2005  № 936 „Про затвердження 

Порядку використання коштів державного 

бюджету для виконання програм, пов’язаних 

із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; Постанова Кабінету Міністрів 



України від 23 листопада          2016 року № 

854 „Деякі питання санаторно-курортного 

лікування та відпочинку громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”; 

  Наказ Мінсоцполітики від 14.07.2015 № 729 

„Про затвердження форм документів з 

організації лікування осіб пільгових категорій 

для забезпечення їх санаторно-курортною 

путівкою структурними підрозділами 

соціального захисту населення”, який 

зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 29.07.2015 за № 90/27355;    

 Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 06.02.2008  № 56 „Про 

затвердження клінічних протоколів 

санаторно-курортного лікування в санаторно-

курортних закладах (крім туберкульозного 

профілю) для дорослого населення” (зі 

змінами);    

 Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 28.05.2009 № 364 „Про 

затвердження клінічних протоколів 

санаторно-курортного лікування дітей в 

санаторно-курортних закладах України”  

36 Державна реєстрація створення 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

37 Державна реєстрація включення 

відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 01 липня 

2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -підприємців та громадських 

формувань (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

38 Державна реєстрація змін до 

відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної 

особи (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

39 Державна реєстрація переходу 

юридичної особи з модельного 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 



статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа 

(крім громадського формування) 

та громадських формувань» 

40 Державна реєстрація переходу 

юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

41 Державна реєстрація рішення про 

виділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

42 Державна реєстрація рішення про 

припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

43 Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

44 Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

45 Державна реєстрація припинення 

юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

46 Державна  реєстрація припинення 

юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

47 Державна  реєстрація створення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

48 Державна реєстрація внесення змін 

до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

49 Державна  реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу 

юридичної 

особи (крім  громадського 

формування) 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

50 Державна реєстрація фізичної особи 

– підприємцем 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 



51 Державна реєстрація включення 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, зареєстровану до 01 

липня 2004 року, відомості про яку 

не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

52 Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань  

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

53. Державна  реєстрація припинення 

підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її 

рішенням 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

54 Видача витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань» 

55 Державна реєстрація права 

власності на нерухоме майно 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

56 Державна реєстрація іншого 

(відмінного від права 

власності)  речового права на 

нерухоме майно 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

57 Взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

58 Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

59 Скасування запису Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно, скасування державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, скасування 

рішення державного реєстратора (за 

рішенням суду)   

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

60 Державна реєстрація обтяжень 

речового права на нерухоме майно 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 



61 Заборона вчинення реєстраційних 

дій 

Закон України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

62 

 

 

 

 

Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі 

витягів з державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», Закон України «Про 

державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»; 

Пункти 166, 167, 1671, 168, 171, 1771Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

63 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі витягів 

з державного земельного кадастру 

про землі в межах території 

адміністративно-територіальних 

одиниць 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Пункти 166, 167, 168, 173, 177 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

64 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі витягів 

з державного земельного кадастру 

про обмеження у використанні 

земель 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Пункти 166, 167, 168, 171, 174 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

65 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі 

довідок, що містять узагальнену 

інформацію про землі (території) 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Пункти 166, 167, 168, 179, 197 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 



адміністративних послуг». 

66 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної 

основи державного земельного 

кадастру кадастрової карти (плану) 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

67 Надання відомостей з державного 

земельного кадастру у 

формі копій документів, що 

створюються під час ведення 

державного земельного кадастру 

Стаття 38 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Пункти 166, 167, 1671, 168, 184, 185, 186 

Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 

№1051. 

68 Виправлення технічної помилки у 

відомостях з державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що 

здійснює його ведення, з видачею 

витягу 

Стаття 37 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Пункти 138, 139, 142, 144, 149, Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

69 Внесення до державного земельного 

кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку 

поширюються 

права суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу 

Стаття 29 Закону України “Про Державний 

земельний кадастр” 

Пункти 125, 126, 127, 165 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

70 Видача довідки про наявність та 

розмір земельної частки 

(паю),довідки про наявність у 

державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах 

норм безоплатної приватизації за 

Земельний кодекс України, Закон України 

«Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям». 

Пункти 198, 199 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 



певним видом її цільового 

призначення (використання) 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

71 Внесення до державного земельного 

кадастру відомостей про обмеження 

у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно 

до них нормативно-правовими 

актами, з видачею витягу 

Стаття 32 Закону України “Про Державний 

земельний кадастр” 

Пункти 104, 105 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

72 Внесення до державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку з видачею 

витягу 

Стаття 21 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Пункти 118, 121, 122 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

73 Внесення до державного земельного 

кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах території 

адміністративно-територіальних 

одиниць, з видачею витягу 

Стаття 32 Закону України “Про Державний 

земельний кадастр” 

Пункти 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 96, 

97, 98 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

74 Державна реєстрація земельної 

ділянки з видачею витягу з 

державного земельного кадастру 

Стаття 24 Закону України “Про Державний 

земельний кадастр”. 

Пункти 110, 110-1 ,110-2, 111 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 



виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

75 Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею 

витягу 

Стаття 28 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр». 

Пункти 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 

101, 102, 103 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 №1051. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

76 Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Статті 20, 23 Закону України «Про оцінку 

земель». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 №1278 «Про затвердження 

Методики нормативної грошової оцінки 

земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених 

пунктів)». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.03.1995 №213 «Про Методику 

нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

16.11.2016 №831 «Про затвердження 

Методики нормативно грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

07.02.2018 №105 «Про проведення 

загальнонаціональної (всеукраїнської) 

нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та 

внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 



Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 22.08.2013 №508 

«Про затвердження Порядку нормативної 

грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім 

земель населених пунктів)», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 12.09.2013 за 

№1573/24105. 

Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 25.11.2016 №489 

«Про затвердження Порядку нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 19.12.2016 за №1647/29777. 

Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України від 23.05.2017 №262 

«Про затвердження Порядку нормативної 

грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 31.05.2017 за №679/30547. 

77 Видача висновку про погодження 

документації із землеустрою 

Статті 186, 1861 Земельного кодексу України. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

31.08.2016 №580 «Деякі питання реалізації 

пілотного проекту із запровадження 

принципу екстериторіальності погодження 

проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки територіальними органами 

Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

78 Видача відомостей з документації із 

землеустрою, що включена до 

державного фонду документації із 

землеустрою 

Статті 32, 33 Закону України «Про 

землеустрій». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.11.2004 №1553 «Про затвердження 

Положення про Державний фонд 

документації із землеустрою». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг». 

79. Видача довідки про склад сім’ї 

(зареєстрованих у житловому 

Закон України  «Про державну

 соціальну 



будинку осіб) допомогу малозабезпеченим сім’ям», ст. 4 

Наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України від 22.07.2003р. № 204 , 

«Про затвердження форми Декларації про 

доходи та майновий стан осіб, які звернулися 

за призначенням усіх видів соціальної 

допомоги, та довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб» 

80. Видача довідки про реєстрацію 

місця   проживання 

Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні»  

ст.3,6,7, 11-3;Закон України «Про 

інформацію» ; 

Закон України «Про захист персональних 

даних» ; 

Закон України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особи чи її соціальний статус»; 

Постанова   Кабінету Міністрів  України  від 

02.03.2016року  №207 «Про затвердження 

Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації

 інформації 

до Єдиного державного демографічного 

реєстру» 

81. Видача довідки  про зняття з 

реєстрації місця проживання 

Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» 

ст.3,6,7, 11-3; Закон України «Про 

інформацію» ; 

Закон України «Про захист персональних 

даних» ; 

Закон України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особи чи її соціальний статус»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2016року №207 «Про затвердження 

Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

82. Внесення до паспортів громадян 

України зміни назв перейменованих 

вулиць, провулків, нумерації 

будинків 

Закон України «Про декомунізацію» ; 

Закон України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2016 року № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами 



реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

83. Реєстрації  місця проживання Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні,, 

від 11.12.2003 року № 1382-IV; Закон 

України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих  актів України  щодо 

розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та  оптимізації надання 

адміністративних послуг»  від 10.12.2015року            

№ 888 –VIII; Постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2016 року № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

84. Зняття з реєстрації місця 

проживання 

Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» 

від 11.12.2003року № 1382-IV; Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих  

актів України  щодо розширення 

повноважень органів місцевого 

самоврядування та  оптимізації надання 

адміністративних послуг» від 10.12.2015року 

№ 888-VIII; Постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2016 року № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

85. Видача довідки про наявність 

земельних ділянок  

(довідка форми № 3 дф)» 

Податковий кодекс України;  

Наказ Міністерства доходів і зборів України 

від 17 січня 2014 року № 32 «Про 

затвердження Порядку видачі довідки про 

наявність у фізичної особи земельних ділянок 

та її форми», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 31 січня 2014 року за № 

201/24978 

86. Видача свідоцтва про право 

власності на майновий пай члена 

колективного 

сільськогосподарського 

підприємства (майновий сертифікат) 

Указ Президента України «Про заходи щодо 

забезпечення захисту майнових  прав селян у 

процесі реформування аграрного сектора 

економіки» ; 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

врегулювання питань щодо забезпечення 

захисту майнових прав селян у процесі 

реформування аграрного сектору економіки» 

від 28 лютого 2001 року № 177 

87. Реалізація пілотного проекту щодо Закон України «Про державну реєстрацію 



державної реєстрації шлюбу  актів цивільного стану», розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 

року № 502-р «Про запровадження реалізації  

пілотного проекту щодо державної реєстрації 

шлюбу» 

88. Державна реєстрація 

(перереєстрація, зняття з обліку) 

транспортних засобів. 

Закони України «Про автомобільний 

транспорт», «Про дорожній рух», 

розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 14 травня 2014 року № 523- р «Деякі 

питання  адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 

89. Видача (обмін) посвідчень водія Закони України «Про автомобільний 

транспорт», «Про дорожній рух», 

розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 14 травня 2014 року № 523- р «Деякі 

питання  адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 

90. Комплексна послуга «єМалятко» Постанова Кабінету Міністрів України від 10 

липня 2019 р. №691 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо створення 

сприятливих умов для реалізації прав 

дитини». 

Порядок надання комплексної послуги 

«єМалятко» затверджений постановою КМУ 

від 27.12.2019 р. №1166». 

 

 

Секретар міської ради     А.ПЛЮЩ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

 КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(четверта сесія восьмого скликання)  

 

 

25 лютого 2021 року                        м. Корюківка                                   № 58-4/VIII 

 

Про питання ліквідації  

комунальних підприємств 

  

 

Розглянувши ліквідаційні баланси комунального підприємства 

«Допомога», комунального підприємства «Джерело», з метою завершення 

процедури припинення комунальних підприємств шляхом їх ліквідації, 

відповідно до частини 11 статті 111 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців», керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 21-2/VIII «Про ліквідацію 

комунальних підприємств», а саме склад ліквідаційної комісії з припинення 

комунального підприємства «Відродження» Корюківської міської ради 

викласти в новій редакції, що додається. 

 

2. Затвердити ліквідаційні баланси: 

2.1. Комунального підприємства «Допомога» Білошицько – Слобідської 

сільської ради (код ЄДРПУО 31294768) , що додається. 

2.2. Комунального підприємства «Джерело» Прибинської сільської ради 

(код ЄДРПУО 31294794), що додається. 

 

3. Ліквідаційним комісіям з припинення комунальних підприємств 

зазначених в пункті 2. даного рішення здійснити організаційно-правові заходи 

щодо ліквідації відповідних підприємств у встановленому законодавством 

порядку. 



3.1. Тарифи, що були встановлені для підприємств, що ліквідуються, 

залишити без змін до встановлення нових. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                 Р. АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання 

«Про ліквідацію комунальних 

підприємств» 

від 15.12.2020 року № 21-2/VIII 
(зі змінами, рішення четвертої сесії 

Корюківської міської ради  

восьмого скликання 

від 25 лютого 2021 р. № 58-4/VIІІ) 

 

  

СКЛАД 

ліквідаційної комісії 

 з припинення комунального підприємства  

«Відродження» Корюківської міської ради 

 

Голова комісії 

 

Редін Антон Леонідович         Староста Олександрівського  

РНОКПП ХХХХ  старостинського округу 

 

 

Члени комісії: 

 

Кожема Оксана Миколаївна    Начальник відділу бухгалтерського  

РНОКПП ХХХХ        обліку і звітності –  

       головний бухгалтер 

 

Бабич Вікторія Сергіївна   Головний спеціаліст - державний  

РНОКПП ХХХХ       реєстратор юридичного відділу 

 

Долбіна Людмила Михайлівна  Головний спеціаліст відділу  

РНОКПП ХХХХ      земельних ресурсів та комунального  

       майна 

 

Шатайлов Валерій Іванович   Начальник комунального 

РНОКПП ХХХХ                 підприємства «Відродження» 

       Корюківської міської ради 

 

 

Секретар міської ради                                                              А.ПЛЮЩ 


