
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 16.04.2021 р. № 45 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 19.04.2021 року 

 

1. Про заходи щодо збалансування міського бюджету у 2021 році в 

процесі його виконання. 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2021 року. 

3. Про Програму фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік. 

4. Про програму «Шкільний громадський бюджет в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2021-2024 роки». 

5. 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». 

6. Про визначення виконавців житлово - комунальних послуг. 

7. Про оренду майна міської комунальної власності. 

8. Про затвердження звітів про оцінку майна. 

9. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної 

власності. 

10. Про затвердження штатних розписів. 
11. Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності. 

12. Про надання матеріальної допомоги. 

13. Про надання допомоги на поховання. 

14. Про квартирний облік. 

15. Про визначення місць виїзної торгівлі. 

16. Про впорядкування адресного господарства. 

17. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. 

18. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

19. Про виділення коштів на проведення офіційних заходів з нагоди Дня 

пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні. 

20. Про привітання Білої Г.Д. з нагоди ювілею. 

21. Про продаж лісоматеріалів. 

22. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельної ділянки. 

23. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. 



24. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

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

рік. 

 

 

Секретар міської ради        А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 169 

 

Про заходи щодо збалансування 

міського бюджету у 2021 році 

в процесі його виконання 
      

З метою підвищення рівня фінансової спроможності міського бюджету, 

керуючись положення ст. 78 Бюджетного кодексу України, на виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 6 «Деякі питання 

надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»,  

враховуючи розпорядження голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 07.04.2021 року № 396 «Про заходи щодо збалансування 

місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх виконання», та керуючись ст.ст. 27, 

28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити План заходів щодо наповнення міського бюджету, вишукання 

додаткових джерел надходжень до нього, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово – бюджетної дисципліни у 

2021 році (далі План), що додається. 

 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів, 

передбачених Планом. 

 

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 виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 19 квітня 2021р № 169 

 

 

План заходів  

щодо наповнення міського бюджету, вишукання додаткових джерел надходжень до них,  

дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни  

у 2021 році 
 

№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

1.  Забезпечити результативність роботи з координації дій виконкому міської ради,  

старостинських округів, спрямованих на забезпечення надходжень доходів до міського 

бюджету у запланованих обсягах та виявлення резервів збільшення надходжень 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Упродовж 

року 

2.  Проведення роз’яснювальної та організаційної роботи з учасниками бюджетного 

процесу з питань впровадження змін до бюджетного та податкового законодавства, 

запровадження змін до них.  

Виконавчий комітет міської ради 

Корюківська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській 

області (у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

3.  Проведення моніторингу стану податкового боргу в розрізі основних видів надходжень 

до бюджету. Вжиття заходів щодо зменшення  його обсягів. 

 

Виконавчий комітет міської ради 

Корюківська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській 

області (у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

4.  Посилити  контроль за сплатою нарахованих податків і платежів, покращення 

платіжної дисципліни суб’єктів господарювання та зменшення податкового боргу за 

платежами до місцевих бюджетів.  Виявлення суб’єктів господарювання, які 

мінімізують податкові зобов’язання та ухиляються від сплати податків. 

Виконавчий комітет міської ради 

Корюківська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській 

області (у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

5.  Посилити роботу стосовно дотримання суб’єктами господарювання усіх форм 

власності законодавства про працю, перерахування до міського бюджету податку на 

доходи фізичних осіб, зокрема належного оформлення трудових відносин із 

найманими працівниками (легалізація зайнятості), додержання мінімальних  гарантій в 

оплаті праці, проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності щодо повноти та своєчасності виплати заробітної 

плати.   

Виконавчий комітет міської ради 

Упродовж 

року 
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№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

6.  Перегляд рішень міської ради  в частині доцільності надання пільг зі сплати податків і 

зборів до міського бюджету з урахуванням наявності достатніх економічних 

обґрунтувань та цільового спрямування коштів, що залишилися в розпорядженні 

підприємств. 

Виконавчий комітет міської ради 

До 15 липня 

7.  Вжиття заходів із забезпечення протидії незаконному обігу (продажу) підакцизних 

товарів 
Виконавчий комітет міської ради 

Корюківська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській 

області (у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

8.  Активізувати роботу по збільшенню надходжень плати за землю, забезпечивши 

безумовне дотримання земельного законодавства, зокрема в частині встановлення 

порядку набуття і реалізації права на землю, дотримання строків своєчасного 

повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок, передачі земель у власність 

(користування, оренда, викуп тощо), оформлення правовстановлюючих документів. 

Виконавчий комітет міської ради 

Упродовж 

року 

9.  Продовжити проведення аналізу договорів оренди земельних ділянок, що належать до 

комунальної і державної власності, нормативно-грошової оцінки, забезпечення 

встановлення розміру орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства, 

інвентаризації земельних ділянок, забезпечивши внесення відомостей про такі земельні 

ділянки до Державного земельного кадастру та реєстрацію речових прав у Державному 

реєстрі речових прав. 

Виконавчий комітет міської ради, 

Міжрайонне управління в  

   Корюківському та  Сновському районах 

головного управління Держгеокадастру (у 

порядку рекомендації) 

Упродовж 

року 

10.  Вжити заходи щодо укладання договорів оренди водних об’єктів, додаткових угод до 

договорів оренди водних об’єктів у частині зміни орендодавця та перерахунку 

орендної плати згідно з Методикою визначення розміру плати за надані в оренду водні 

об’єкти, затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 28.05.2013 №236, забезпечення своєчасності (відповідно до строків, зазначених у 

договорах оренди) та в повному обсязі надходження плати за надані в оренду водні 

об’єкти та недопущення виникнення заборгованості, забезпечення своєчасної 

перевірки щодо відповідності сплачених коштів до міського бюджету 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Деснянське басейнове управління водних 

ресурсів (у порядку рекомендації) Упродовж 

року 

11.  Забезпечити взаємодію з органами державної реєстрації прав щодо визначення об’єктів 

житлової та нежитлової нерухомості з метою виявлення платників податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке підлягає оподаткуванню 

відповідно до Податкового кодексу України 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Корюківська ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській 

області (у порядку рекомендації) 

Упродовж 

року  

12.  Забезпечення раціонального та ефективного управління майном міської комунальної 

власності. Активізувати роботу щодо збільшення надходжень до бюджету від передачі 

в оренду майна, яке не використовується за цільовим призначенням. Вживати 

невідкладних заходів для ліквідації заборгованості за надані в оренду об’єкти 

Виконавчий комітет міської ради Упродовж 

року 
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№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

комунальної власності.   

13.  Надання повноважень посадовим особам  комунальних підприємств та працівникам  

поліції щодо складання адміністративних протоколів за порушення правил 

благоустрою населених пунктів громади  згідно чинного законодавства. Контроль за 

надходженням  до міського бюджету адміністративних штрафів від боржників. 

 

Виконавчий комітет міської ради, міські 

комунальні підприємства, Корюківське 

ВП  ГУНП в Чернігівській області 
Упродовж 

року  

14.  Забезпечити цільове, ефективне та в повному обсязі використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку та коштів співфінансування зазначених інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку, а також субвенцій з державного бюджету (у 

разі їх виділення). 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
Упродовж 

року 

15.  Дотримуючись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України, в 

першочерговому порядку максимальне забезпечення асигнуваннями потреби в коштах 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати та на оплату 

енергоносіїв, спожитих бюджетними установами. 

Виконавчий комітет міської ради 

 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Упродовж 

року 

16.  Забезпечення раціонального розподілу фінансового ресурсу в частині фінансування 

освітніх закладів та установ культури, що належать до міської комунальної власності. 

Виконавчий комітет міської ради Упродовж 

року 

17.  Забезпечення під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі 

оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та 

комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-

якої простроченої заборгованості з таких виплат. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету Упродовж 

року 

18.  Забезпечення виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо 

необхідності утримання чисельність працівників та здійснення фактичних видатків на 

заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних 

установ у кошторисах. Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у 

межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої 

чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) установ та 

зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних 

потреб. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Упродовж 

року 

19.  Продовження роботи з оптимізації мережі бюджетних установ (дооб’єднаних 

територіальних громад), насамперед загальноосвітніх навчальних закладів із 

скороченням їх кількості (за рахунок об'єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу 

та/або ступеня, реорганізації тощо), підвищення наповнюваності класів, груп та 

забезпечити упорядкування штатної чисельності працівників. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради (за 

погодженням з виконавчим комітетом 

міської ради) 

Упродовж 

року 
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№ 

з/п Назва заходу Відповідальні виконавці 
Термін 

виконання 

20.  Здійснення виплат стимулюючого характеру при наявності бюджетних призначень на 

оплату праці працівників бюджетної сфери. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Упродовж 

року 

21.  Забезпечення роз’яснювальної роботи та постійного контролю за дотриманням суворої 

фінансово-бюджетної і платіжної дисципліни при витрачанні бюджетних ресурсів, 

першочергового фінансування захищених статей видатків, не допускаючи 

заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами бюджетів, запобігати 

порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 

Постійно 

22.  Встановити на 2021 рік розпорядникам коштів місцевих бюджетів ліміти споживання 

енергоносіїв у фізичних обсягах, з урахуванням необхідності дотримання жорсткої 

економії коштів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
До 01 квітня 

2021 року 

23.  Керівникам бюджетних установ забезпечити укладання договорів за кожним видом 

енергоносіїв, що споживаються, у межах встановлених обґрунтованих лімітів 

споживання.  

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету 
До 01 квітня 

2021 року 

24.  Інформувати Департамент фінансів обласної державної адміністрації про стан 

виконання Плану заходів, за формами, що будуть доведені Департаментом фінансів. 

Фінансовий відділ Корюківської міської 

ради 

Щоквартально 

до 6 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

 

 

Начальник фінансового відділу 

Корюківської міської ради            О.БАРСУК 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 170 

 

Про звіт про виконання  

міського бюджету за І квартал 2021 року 
 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4 ст. 80 

Бюджетного кодексу України, 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за І квартал 2021року: 

- по доходах у сумі 53 937,2 тис.грн., в тому числі по доходах загального 

фонду міського бюджету у сумі 52 717,3 тис.грн. та спеціального фонду 

міського бюджету у сумі 1 219,9 тис.грн.; 

- по видатках у сумі 44 153,8 тис.грн., у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 39 644,3 тис.грн. та спеціального 

фонду міського бюджету у сумі 4 509,5 тис.грн.; 

- по кредитуванню у сумі 6,8 тис.грн., в тому числі по спеціальному 

фонду в сумі 6,8 тис.грн.. 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 



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 138782.0 32910.0 38677.9 117.5

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 86710.0 20780.0 23451.4 112.9

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 86710.0 20780.0 23450.9 112.9
11020000 Податок на прибуток підприємств 0.0 0 0.5
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 7550.0 2435.0 3819.2 156.8
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 7860.0 1510.0 2012.8 133.3
18000000 Місцеві податки 36662.0 8185.0 9394.5 114.8

18010000 Податок на майно 22927.0 4570.0 5437.6 119.0

18050000 Єдиний податок  13735.0 3615.0 3956.9 109.5
20000000 Неподаткові надходження 1345.0 320.2 638.8 199.5
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10.0 0.0 13.2
21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 10.0 0.0 13.2

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності            1335.0 320.2 606.4 189.4
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 920.0 243.0 448.4 184.5

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 400.0 75.0 155.8 В/100

22090000 Державне мито  15.0 2.2 1.9 86.4
22130000 Орендна плата за водні обєкти 0.0 0.0 0.3
24000000 Iншi неподаткові надходження 0.0 0.0 19.2
24060000 Інші надходження  0.0 0.0 19.2

Разом власних доходів 140127.0 33230.2 39316.7 118.3
40000000 Офіційні трансферти 62844.4 13579.5 13400.6 98.7
41000000 Від органів державного управління 62844.4 13579.5 13400.6 98.7
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61321.7 12951.0 12951.0 100.0

41051200
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами 200.9 29.9 29.9 100.0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 629.2 263.0 84.1 32.0

41055000
Субвенція  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров`я 692.6 335.6 335.6 100.0
Разом доходів по загальному  фонду 202971.4 46809.7 52717.3 112.6

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження 260.0 60.8 67.1 110.4

19000000 Інші податки і збори 260.0 60.8 67.1 110.4
20000000 Неподаткові надходження 8911.0 2227.8 1151.8 51.7
24000000 Інші неподаткові надходження 0.0 0 3.4
25000000  Власні надходження бюджетних установ 8911.0 2227.8 1148.4 51.5
30000000 Доходи від операцій з капіталом  1550.0 50.0 0.0 0.0
50000000 Цільові фонди 30.0 2.0 1.0 50.0

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10751.0 2340.6 1219.9 52.1
40000000 Офіційні трансферти 0.0 0.0 0.0

Разом доходів по спеціальному фонду 10751.0 2340.6 1219.9 52.1
ВСЬОГО ДОХОДІВ 213722.4 49150.3 53937.2 109.7

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету міської ради                                                                        
                                                від 19 квітня 2021 року № 170                                                               
                                                          "Про звіт про виконання 
міського бюджету за І квартал  2021 року"

Виконання міського бюджету за  І квартал 2021 року



КПКВ Назва
Бюджет на 2021 рік 

(із внесеними 
змінами)

Бюджет на І 
квартал 2021 року 

(із внесеними 
змінами)

Виконано
% до  

призначень на 
звітний період

% до  річних 
призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
0100 Державне управління 22973.4 7847.7 5138.1 65.5 22.4
1000 Освіта 122098.2 32225.0 22917.5 71.1 18.8
2000 Охорона здоров’я 7167.1 6810.1 2535.9 37.2 35.4
3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 14309.4 3591.1 3110.7 86.6 21.7

3050
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 206.5 51.6 31.8 61.7 15.4

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 856.5 219.5 164.8 75.1 19.2

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) 423.7 #DIV/0! 0.0

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громаданам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 
не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги 100.0 100.0 37.8 37.8 37.8

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 331.3 114.5 61.9 54.0 18.7
3240 Інші заклади та заходи 12391.4 3105.5 2814.4 90.6 22.7
4000 Культура і мистецтво 9580.0 2722.1 1802.0 66.2 18.8
5000 Фізична культура і спорт 2303.5 597.7 388.9 65.1 16.9
6000 Житлово - комунальне господарство 16862.2 4997.5 3159.1 63.2 18.7

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 
житлово-комунального господарства 140.0 140.0 100.8 72.0 72.0

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 
підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 
підприємств, установ, організацій житлово - 
комунального господарства 10380.0 4053.0 2761.8 68.1 26.6

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6342.2 804.5 296.5 36.8 4.7
7000 Економічна діяльність 11845.2 356.2 79.1 22.2 0.7
7130 Здійснення заходів із землеустрою 80 #DIV/0! 0.0

7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом 299 150 54.0 36.0 18.1

7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 11399.9 149.9 0.0 0.0

7600
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 
діяльністю 66.25 56.25 25.1 44.7 37.9

8000 Інша діяльність 250.0 100.0 0.0 #DIV/0! 0.0

8110
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха 250.0 100.0 0.0 0.0

Разом  по загальному фонду 207388.9 59247.3 39131.2 66.0 18.9
Міжбюджетні трансферти 1172.3 563.1 513.1 91.1 43.8

9110 Реверсна дотація 812.3 203.1 203.1 100.0 25.0

9800
Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 
виконання програм соціально - економічного розвитк регіонів 360.0 360.0 310 86.1 86.1

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 
трансфертів) 208561.2 59810.4 39644.3 66.3 19.0

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 162.0 40.5 0.0 0.0
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 24654.0 4509.5 18.3 18.3

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 
установ 9279.4 913.6 9.8 9.8
Бюджет розвитку 14854.1 3365.5 22.7 22.7

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 
утворених ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади і фондів, утворених ВР АРК, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади 114.0 84.0 73.7 73.7

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 406.6 146.5 36.0 36.0
КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 38.7 6.8 17.6 17.6

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 233215.3 59810.4 44153.8 73.8 18.9
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 200.7 40.5 6.8 16.8 3.4

Начальник фінансвого відділу
Корюківської міської ради О.БАРСУК



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                               № 171 

 

Про Програму фінансової підтримки  

районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства  

«Корюківкаліс» на 2021 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І. про програми Корюківської міської ради, керуючись ст. 27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника фінансового відділу міської ради Барсук О.І 

прийняти до відома. 

1.1. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для 

затвердження проєкт Програми фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                 Р. АХМЕДОВ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки  

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського  

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Корюківка 

2021рік 

  



ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки   

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського  

підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа  органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, 

Лісовий кодекс України, Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми  Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

4. Відповідальний виконавець Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

5. Учасники Програми РКСЛП «Корюківкаліс»  

6. Строки реалізації Програми 2021 рік 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми за 

кошти міського бюджету, усього: 

 

2021 рік – 400 000,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

 

Програма фінансової підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік (далі – Програма) 

розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Лісового кодексу 

України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних 

статутних завдань комунальне підприємство нерідко потребує залучення 

додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації його фінансово-

господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному 

використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих 

потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту 

об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення 

платежів до бюджету. 

Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство 

«Корюківкаліс» (далі - РКСЛП «Корюківкаліс») є стратегічно важливим 

підприємством для Корюківської ТГ, яке здійснює свою діяльність згідно 

Статуту і спрямоване на реалізацію державної та регіональної політики розвитку, 

інтенсифікації лісового господарства, шляхом забезпечення належної охорони і 

захисту закріпленого за ним лісового фонду , вирощування високопродуктивних 

технічно цінних лісових насаджень, посилення їх водоохоронних, захисних, 

санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій, а також  високоефективного 

використання лісових ресурсів для більш повного задоволення потреб населення 

і товаровиробників у деревині, і виробах з неї. 

Суттєвий спад останнім часом ділової активності на ринку лісопродукції, 

відсутність попиту основних споживачів продукції, обвал цін, вжиті карантинні 

заходи на території нашої  держави,  податкове навантаження на підприємство, 

тощо, негативно відобразилося на ліквідності підприємства. Вищенаведені 

чинники призвели як до погіршення фінансового стану на підприємстві так і до 

зниження рівня вільних обігових коштів підприємства.  

Для забезпечення виконання статутних завдань РКСЛП «Корюківкаліс» 

нерідко потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до 

комунальної власності міської ради, оновленню виробничих потужностей, 

технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до 

бюджету. 
 

2. Мета Програми 

 

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної роботи РКСЛП 

«Корюківкаліс», шляхом надання фінансової підтримки та поповнення 

статутного фонду підприємства відповідно до його функціональних призначень 

передбачених статутом та з метою стабілізації його фінансово-господарської 

діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню 



майна, що належить до комунальної власності територіальної громади, 

оновленню виробничих потужностей та технічної бази.  

 

3. Основні завдання Програми, обсяги та джерела фінансування 
 

Надання фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних фонду 

РКСЛП «Корюківкаліс» буде спрямовано на виконання наступних завдань: 

- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, в тому числі 

придбання техніки, технічних засобів, інструментів тощо;  

- надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та 

реконструкції виробничих потужностей підприємства; 

- запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності 

підприємства; 

- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємства; 

- вирішення інших питань діяльності комунального підприємства. 

Фінансова підтримка надається комунальному підприємству для 

забезпечення належної реалізації його статутних завдань і сприяє поліпшенню 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється в обсягах, 

передбачених рішенням про міський бюджет (рішенням про внесення змін до 

міського бюджету) на відповідний рік та в межах надходжень до міського 

бюджету виключно в межах затверджених бюджетних призначень та в 

залежності від наявного фінансового ресурсу міського бюджету.  

Зазначена фінансова підтримка РКСЛП «Корюківкаліс» здійснюється 

шляхом надання поточного трансферта підприємству за рахунок загального 

фонду міського бюджету та капітального трансферта - внесків до його статутного 

капіталу, з метою поповнення обігових коштів, за рахунок спеціального фонду 

міського бюджету. 

Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 400,0 тис.грн.  

 

 

4. Організація реалізації Програми, 

контроль за її виконанням та очікувані результати  
 

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечити раціональне використання і збереження комунального 

майна, розвиток матеріальної бази підприємства; 

- здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності 

підприємства; 

- забезпечити  безперебійну роботу комунального підприємства; 

- ліквідувати критичний рівень зносу основних засобів; 

-здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання, транспортних 

засобів. 



Реалізація та виконання програми покладається на виконавчий комітет 

Корюківської міської ради у партнерстві з РКСЛП «Корюківкаліс». У випадку 

необхідності коригування даної Програми, відповідні зміни до неї вносяться 

рішенням Корюківської міської ради. 

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 

головний розпорядник коштів міського бюджету.  

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста.  

РКСЛП «Корюківкаліс», яке отримує фінансову підтримку з міського 

бюджету, за результатами своєї діяльності, подає щомісячно до 20 числа місяця, 

що настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету 

фінансові звіти з пояснювальною запискою.   

 

 

Начальник юридичного відділу- 

державний реєстратор виконавчого  

апарату міської ради        І.ВАЩЕНКО 
 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                     м. Корюківка                                            № 172 

 

Про програму «Шкільний громадський бюджет 

в Корюківській міській територіальній громаді  

на 2021-2024 роки» 

 

Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу – державного 

реєстратора виконавчого апарату міської ради Ващенка І.О. про програму 

«Шкільний громадський бюджет в Корюківській міській територіальній 

громаді на 2021-2024 роки», керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Ващенка І.О. прийняти до відома. 

1.1. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження 

проєкт програми «Шкільний громадський бюджет в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2021-2024 роки». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська цільова програма 

«Шкільний громадський бюджет в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2021-2024 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 

  



 

Преамбула 

 

Громадський бюджет являє собою процес, під час якого безпосередньо 

мешканці ухвалюють рішення стосовно того, на що саме буде витрачено частину 

бюджету громади. Це рішення є обов’язковим для виконання органами влади і 

виконуються протягом наступного бюджетного року. Ідея Громадського 

бюджету з’явилася у 90 роках ХХ століття в місті-мільйоннику Порту-Алеґрі, 

розташованому в південно-східній Бразилії. Бюджет мав бути складовою 

частиною довгострокової суспільної реформи, яка передбачала зміну способу 

розподілу коштів на рівні міста. Зміцнення демократії і розвиток партиципації 

були не стільки основною метою, як один із способів, що мав призвести до 

суспільних змін. Позитивний приклад поширився світом. Тисячі муніципалітетів 

від маленьких містечок Індії до Нью-Йорка в тій чи іншій формі запровадили 

Громадський бюджет. 

В Україні вперше Громадський бюджет було впроваджено в 2015 році в 

трьох містах: Чернігові, Черкасах та Полтаві. Станом на початок 2020 року  

Громадський бюджет діє у більш ніж 200 органах місцевого самоврядування 

України. 

Корюківка долучилась до впровадження Громадського бюджету у 2018 

році і мешканці громади могли впроваджувати свої ідеї. 

Але, на жаль, у Громадському бюджеті  громади є вікові обмеження участі 

в процесі і тому приймати участь можуть не всі. Учні закладів загальної 

середньої освіти (далі - ЗЗСО), практично, виключені з переліку осіб, які мають 

право подати проєкт або взяти участь в голосуванні. Проте в інших державах 

світу школи, шкільні округи і коледжі проводять заходи Громадського бюджету 

для залучення учнів, їх батьків, вчителів і адміністрації до прийняття рішення, 

як витратити частку бюджету ЗЗСО. Така процедура розвиває лідерські якості 

учнів, підтримує їх досягнення, збільшує вплив учнів і їх батьків на шкільне 

середовище і, головне, долучає ЗЗСО до значимих демократичних перетворень в 

державі. Учасники Громадського бюджету навчаються демократії під час 

проведення конкурсу ідей та проєктів. 

Громадський бюджет є чудовою нагодою для того, щоб молодь побачила і 

відчула демократію в дії. На відміну від парламентських виборів чи виборів до 

органів місцевого самоврядування, взяти участь в процесі Громадського 

бюджету можуть навіть ті, кому ще не виповнилося 14-18 років. 

Молодь може розвивати почуття громадянськості лише через досвід участі 

в процесах у важливих для себе сферах суспільного життя, зокрема, в школі. 

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо активізації участі 

громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського 

бюджету. 

 

1. Основні терміни, які вживаються у програмі 

 

Терміни, що використовуються у цій Програмі, вживаються у значенні, 



 

наведеному в Положенні про шкільний громадський бюджет в Корюківській 

міській територіальній громаді. 
 

2. Проблема, на розв’язання якої направлено програму 

 

Недостатній рівень знань та досвіду учнів ЗЗСО для розбудови соціально 

активного  мешканця Корюківської громади. 

 

3. Мета програми 

 

Протягом 2021-2024 років створити додаткові умови для якісної 

неформальної освіти учнів ЗЗСО Корюківської міської ради та системи співпраці 

і взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної громадськості для 

активізації молоді. 

 

4. Завдання програми 

 

4.1. Створити можливість участі учнів ЗЗСО Корюківської міської ради у 
процесі, в якому частина бюджету Корюківської міської ради шляхом 

голосування спрямовується на реалізацію кращих ідей учнів. 

4.2. Розвивати систему взаємодії органу місцевого самоврядування та 

шкільної громадськості шляхом підготовки, подачі, аналізу, відбору та реалізації 

проєктів.  

4.3. Створити умови для участі учнів у Програмі шляхом проведення 

тренінгів, семінарів та відкритих уроків у ЗЗСО Корюківської міської ради. 

4.4. Залучати учнів до участі у Програмі, мотивувати їх до подачі проєктів 

шляхом поширення інформації за допомогою різних інформаційних каналів. 

 

5. Строки виконання програми 

 

Виконання Програми розраховано на період з 2021 по 2024 роки. 

 

6. Цільова аудиторія і зацікавлені сторони реалізації програми 

 

Цільовими аудиторіями реалізації Програми є: 

- учні ЗЗСО Корюківської міської ради; 

- батьки учнів ЗЗСО Корюківської міської ради; 

- вчителі та керівництво ЗЗСО Корюківської міської ради; 

- профільні структурні підрозділи (виконавчі органи) Корюківської 

міської ради; 

- представники ЗМІ. 

7. Загальні положення 

 

7.1. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 



 

7.2. Організатором Програми є Корюківський міський молодіжний центр 

«КУБ» Корюківської міської ради.  

7.3. Головним розпорядником коштів Програми є Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради. 

7.4. Проєкти мають бути реалізовані з дати визначення переможців до 

кінця бюджетного року. 

7.5. Проєкти мають бути реалізовані у приміщенні або на території ЗЗСО 

Корюківської міської ради, який приймає участь у Програмі. 

 
 

8. Реалізація проєктів-переможців їх виконавцями 

 

8.1. Реалізація проєктів покладається розпорядника коштів Програми.  

8.2. Розпорядники коштів зобов’язані: 

- спільно з авторами проєктів скласти перелік робіт і закупівель, 

передбачених у проєктах, календарний план їх реалізації та оприлюднити цю 

інформацію на веб-сайті Корюківської міської ради; 

- вносити зміни до складових проєкту та його кошторису тільки за 

погодження з автором; 

- щомісячно інформувати робочу групу про хід виконання кожного 

проєкту, яка оприлюднює інформацію в розділі Програми на офіційному веб-

сайті Корюківської міської ради. 

 

9. Обсяги та джерела фінансування програми 

 

9.1. Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

Законодавства України за рахунок коштів міського бюджету.  

9.2. Для реалізації Програми можуть залучатися фінансові ресурси з інших 

джерел, в т.ч. з боку донорських організацій. 

 

10. Розрахунки видатків програми 

 

№ 

Напрями 

використання 

коштів 

 

Відповідальний 

виконавець 
 

Прогнозний обсяг коштів по     

роках, тис. грн. 

2021  2022  2023  2024  

1. Інформаційна 

кампанія 

Корюківський 

молодіжний центр 

«КУБ» 

5  6  7  8 

2. Виконання 

проєктів, які 

визнано 

переможцями 

 

Корюківський 

молодіжний центр 

«КУБ» 

55 66  77 88 

 

Всього, тис. грн.: 

 

60  72 84  96 



 

11. Контроль за виконанням програми 

 

11.1. Контроль за виконанням Програми здійснюють Корюківська  міська 

рада, виконавчий комітет Корюківської міської ради та робоча група відповідно 

до своїх повноважень. 

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

у процесі виконання Програми забезпечує цільове та ефективне використання 

бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів, які визначені 

переможцями відповідно до Програми.  
 

12. Очікувані результати виконання програми 

 

Основними очікуваними результатами, яких планується досягти до кінця 

терміну реалізації Програми, є: 

- прийняття нормативно-правових актів органами місцевого 

самоврядування щодо активізації шкільної громадськості; 

- виявлення та ефективне вирішення проблем і задоволення потреб учнів 

ЗЗСО Корюківської міської ради на локальному рівні при безпосередній їх 

участі; 

- підвищення рівня громадської активності та участі учнів Корюківської 

міської територіальної громади в процесі управління громадою, в тому числі у 

бюджетному процесі; 

- об’єднання шкільної громади Корюківської міської ради навколо 

спільних ідей; 

- підвищення відкритості і прозорості органів місцевого самоврядування; 

- покращення управління громадою за участю молоді Корюківської міської 

ради; 

- сприяння сталому розвитку громади Корюківської міської ради. 

 

 

Начальник юридичного відділу- 

державний реєстратор виконавчого  

апарату міської ради        І.ВАЩЕНКО 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 173 

 

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»  
 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І., 

керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою 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 213 722 400 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету 202 971 400 гривень та доходи 

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

цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 236 230 112,44 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 208 344 472,44 гривень та видатки 

спеціального фонду міського бюджету 27 885 640 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 9 099 990 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 9 099 990 

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 49 105 176 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

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 19 квітня 2021 року № 173 "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



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



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 62844400 62844400 0 0
41000000 Від органів державного управління 62844400 62844400 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 1522700 1522700 0 0

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

200880 200880

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

692600 692600

ВСЬОГО 213722400 202971400 10751000 1550000

Начальник фінансового відідлу О.БАРСУК



ФІНАНСУВАННЯ

Разом у т.ч.бюджет 
розвитку

1 3 4 5 6

200000 22669712.44 5535072.44 17134640 16785210
208000 22669712.44 5535072.44 17134640 16785210
208100 22669712.44 14635062.44 8034650 7685220

208400 0 -9099990 9099990 9099990

600000 22669712.44 5535072.44 17134640 16785210
602000 22669712.44 5535072.44 17134640 16785210
602100 22669712.44 14635062.44 8034650 7685220

602400 0 -9099990 9099990 9099990

22669712.44 5535072.44 17134640 16785210

Начальник фінансового відідлу О.БАРСУК

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 виконавчого комітету Корюківської міської 
ради від 19 квітня 2021 року № 173 "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 87989286.17 77024086.17 35927810.00 3636450 10965200 11497900 9758470 1508900 0 0 9989000 99487186
0110000 87989286.17 77024086.17 35927810.00 3636450 10965200 11497900 9758470 1508900 0 0 9989000 99487186

Х 0100 Х 20631900 20631900 14732000 403850 0 864000 864000 0 0 0 864000 21495900

0110150 0150 0111 19904200 19904200 14732000 398850 264000 264000 264000 20168200

0110180 0180 0133 727700 727700 5000 600000 600000 600000 1327700
Х 1000 Х 17298216.17 17298216.17 11260810 1797280 0 1167620 67620 1100000 0 0 67620 18465836.17

0111010 1010 0910 17255690 17255690 11224400 1797280 1100000 1100000 18355690

0111200 1200 0990 31000 31000 25410 67620 67620 67620 98620

0111210 1210 0990 11526.17 11526.17 11000 11526.17

Х 2000 Х 7167100 7167100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7167100

0112010 2010 0731 4802500 4802500 4802500

0112111 2111 0726 1419500 1419500 1419500

0112144 2144 0763 892600 892600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892600

200000 200000 200000

692600 692600 692600

0112152 2152 0763 52500 52500 52500

Х 3000 Х 13885720 13885720 9935000 268220 0 30300 30300 0 0 0 30300 13916020

0113050 3050 1070 206500 206500 206500

0113133 3133 1040 856500 856500 535000 80800 30300 30300 30300 886800

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 16933400 6342200 0 1167100 10591200 839950 839950 0 0 0 839950 17773350

Охорона здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

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

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

4

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Корюківська міська рада (апарат)

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

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 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

Житлово - комунальне господарство

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 19 квітня 2021 року № 173 "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)

Разом
усього видатки 

споживання 

            з   них

видатки 
розвитку

          з    них

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд
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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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) 

оплата праці

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

оплата праці



0116011 6011 6020 140000 140000 140000

0116020 6020 0620 10451200 10451200 10451200

0116030 6030 0620 6342200 6342200 1167100 839950 839950 839950 7182150

Х 7000 Х 11845150 11471150 0 0 374000 8140454 7956600 99900 0 0 8040554 19985604

0117130 7130 0421 80000 30000 50000 49900 49900 129900

0117310 7310 0443 5398500 5398500 5398500 5398500
0117322 7322 0443 949900 949900 949900 949900

0117350 7350 0443 630000 630000 630000 630000

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

0117670 7670 0490 928200 928200 928200 928200

0117680 7680 0490 21250 21250 21250

0117691 7691 0490 133954 50000 83954 133954

0117693 7693 0490 25000 25000 25000

Х 8000 Х 227800 227800 0 0 0 455576 0 309000 0 0 146576 683376

0118110 8110 0320 227800 227800 227800

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Економічна діяльність

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права 
на неї

Здійснення заходів із землеустрою

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

Інша діяльність

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

 Забезпечення функціонування  підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги   

Організація благоустрою населених пунктів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Будівництво медичних установ та закладів

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

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



0118340 8340 0540 455576 309000 146576 455576

0600000 118071786.3 118071786.3 84028936.94 5915060 0 16387740 8576740 7811000 0 0 8576740 134459526.3

0610000 118071786.3 118071786.3 84028936.94 5915060 0 16387740 8576740 7811000 0 0 8576740 134459526.3
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 104647076.27 104647076.27 75326536.94 5162550.00 0.00 13256520.00 5449520.00 7807000.00 0.00 0.00 5449520.00 117903596.27

0611010 1010 0910 3646860 3646860 2510000 197160 400000 400000 4046860

0611021 1021 0921 24250090 24250090 11500000 4346390 7431800 25800 7406000 25800 31681890

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

0611200 1200 0990 102260 102260 83820 102260

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 9530110 9530110 6300000 752510 0 53900 49900 4000 0 0 49900 9584010

0614030 4030 0824 1746270 1746270 1230000 148570 53900 49900 4000 49900 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 3077320 3077320 0 0 0 3077320 3077320

0617321 7321 0443 2618620 2618620 2618620 2618620

0617325 7325 0443 458700 458700 458700 458700
3700000 2283400 2283400 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 2283400
3710000 2283400 2283400 833800 7300 0 0 0 0 0 0 0 2283400

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 1187300 1187300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1187300
3719110 9110 0180 812300 812300 812300
3719770 9770 0180 15000 15000 15000

3719800 9800 0180 360000 360000 360000

 208344472.44 197379272.44 120790546.94 9558810 10965200 27885640 18335210 9319900 0 0 18565740 236230112.44

О.БАРСУК

Інші субвенції з місцевого бюджету

Державне управління

Культура і мистецтво

Освіта

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Надання дошкільної освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 

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

Державне управління

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з 
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

Надання освіти за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних 
працівників

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

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

Всього   видатків       

Начальник фінансового відідлу

Реверсна дотація

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Економічна діяльність

Фізична культура і спорт

Будівництво освітніх установ та закладів 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

Забезпечення діяльності бібліотек

Міжбюджетні трансферти

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 
ради

Фінансовий відділ Корюківської міської ради 

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти 



(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

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                   О.БАРСУК

Спеціальний фонд 

разом разом загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 
ради від 19 квітня 2021 року №  173 "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

41051200/25100000000 200880

41053900/ 25100000000 206,500

41055000/ 25100000000 692,600

410539000/25532000000 422,720

Х 62,844,400

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
3719770 9770 Інші субвенції з місцевих бюджетів 15000

3719800 9800

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів/ Державний 
бюджет 360000

Х Х УСЬОГО за розділом 1 1187300

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Корюківської 
міської ради від 19 квітня 2021 року №  173 "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"   

Начальник фінансового відділу                                                                                                                                        О.БАРСУК

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

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

Т
р
а
н
с

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 9758470

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно - 
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті Капітальні видатки 264000

0110180 0180 0133
Інша діяльність у сфері 
державного управління Капітальні видатки 600000

0111200 1200 0990

Надання освіти за рахунок  
субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної 
підтримки особам з 
особливими освітніми 
потребами Капітальні видатки 67620

0113133 3133 1040
Інші заходи та заклади 
молодіжної політики Капітальні видатки 30300

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

0117310 7310 0443
Будівництво об’єктів житлово-
комунального господарства

Капітальний ремонт покрівлі із заміною даху 
дошкільного навчального закладу 3 4 
"Веселка" за адресою: пров.Бульварний 8А в 
м.Корюківка Чернігівської області 2021 1499000 1499000

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

0117322 7322 0443
Будівництво медичних установ 
та закладів

ПКД "Реконструкція приміщення для 
розташування мікробіологічної лабораторії з 
проведенням досліджень методом ПЛР в 
КНП "Корюківська ЦРЛ" за адресою: 
Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 
Шевченка, 101". 2021 49900

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації) Капітальні видатки 300200

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації)

Розроблення схеми теплопостачання 
м.Корюківка 230000

 коштів бюджету розвитку  за об’єктами у 2021 році
РОЗПОДІЛ

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 19 квітня 2021 року №  173 "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"   



0117350 7350 0443

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації)

Детальний план території орієнтовною 
площею 8га по вул. Садова в м.Корюківка 
Чернігівської області для уточнення рішень 
генерального плану населеного пункту 49900

0117350 7350 0443

Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації)

Детальний план території орієнтовною 
площею 11га по вул. Шкільна в с.Бреч 
Корюківського району  Чернігівської області 
для формування садибної житлової забудови 49900

0117650 7650 0490

Проведення експертної 
грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї Капітальні видатки 40000

0117660 7660 0490

несільськогосподарського 
призначення або прав на них 
комунальної власності для Капітальні видатки 10000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання Капітальні видатки 928200

0600000

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту 
Корюківської міської ради 8576740

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

064030 4030 0824
Забезпечення діяльності 
бібліотек Капітальні видатки 49900

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 458700 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 18335210 Х

Начальник фінансового відділу О.БАРСУК



РОЗПОДІЛ

у 2021 році

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Корюківська міська рада (апарат) 49105176 39134150 9971026 9426850

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 4802500 4802500

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 1419500 1419500

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 892600 892600

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 886800 856500 30300 30300

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 10451200 10451200

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Організація та проведення  громадських робіт для 
населення Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії 
Корюківської міської 
ради восьмого  скликання 
від 15.12.2020 50000 50000

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 5630350 4790400 839950 839950

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
"Комплексна програма профілактики правопорушень на 
2019-2021 роки"

Корюківської міської 
ради сьомого скликання 
від 20.12.2018 93600 93600

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

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

Рішення двадцятої сесії 
Корюківської міської 
ради сьомого скликання 
від 20.12.2018 1408200 1408200

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 129900 80000 49900

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 5398500 5398500 5398500

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 949900 949900 949900

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 630000 630000 630000

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

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

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

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання 
від 17.12.2019 448200 448200 448200

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

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

Рішення тридцять першої 
сесії Корюківської міської 
ради сьомого скликання 
від 17.12.2019 80000 80000 80000

0117670 7670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення 
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської 
міської ради на 2020 - 2022 роки" (КП "Корюківкаліс") 400000 400000 400000

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
прогаму

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

                                                                                                                                                                     (грн.)

 витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 
ради від 19 квітня 2021 року №  173 "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 



0117680 7680 0490
Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування "Членські внески" на 2021-2022 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 15.12.2020 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 455576 455576

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

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 49105176 39134150 9971026 9426850

Начальник фінансового відділу                                                                                                 О.БАРСУК



 

У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 квітня 2021 року м. Корюківка № 174 

 

Про визначення виконавців  

житлово - комунальних послуг  
 

На виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказу 

Держжитлокомунгоспу України від 25.04.2005 року № 60 «Про затвердження 

Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому 

фонді», з метою упорядкування правовідносин, що виникають між виконавцем і 

споживачами послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення на території населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. На території міста Корюківки визначити виконавцем послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення суб’єкт господарювання, 

що провадить відповідну господарську діяльність – комунальне підприємство 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради. 

 

2. На території сільських населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади визначити виконавцем послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення суб’єкт господарювання, що провадить 

відповідну господарську діяльність – комунальне підприємство «Убідьське» 

Корюківської міської ради. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

    

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                           № 175 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши клопотання Головного управління Пенсійного фонду 

України в Чернігівській області від 02.04.2021 року № 2500-10-6/19043, 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

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

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до договору оренди майна міської комунальної власності 

№ 5/2018/25 від 03.07.2018 року укладеного з Головним управлінням 

Пенсійного фонду України в Чернігівській області на оренду нежитлового 

приміщення площею 565,96 кв.м. в будівлі, розміщеній за адресою: вул. 

Вокзальна, 8а, м. Корюківка, вилучивши з орендного користування частину 

приміщення площею 121,76 кв.м.. 

 

2. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), забезпечити 

виконання даного рішення. 

     

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                     Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 176 

 

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 30.03.2021 року № 01-12/234, комунального 

некомерційного підприємства «Корюківка центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради від 08.04.2021 року № 03-05/315 та №03-05/316, звіт 

про оцінку майна міської комунальної власності, керуючись ст. 12 Закону 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлової будівлі загальною 

площею 704,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9, виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПП 

«Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна станом на 29.03.2021 

року становить 1 437 996,00 грн. (один мільйон чотириста тридцять сім тисяч 

дев’ятсот дев’яносто шість гривень 00 копійок), без врахування ПДВ.  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 80,5 

кв.м., на другому поверсі адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 8а, виконаний суб’єктом 

оціночної діяльності ПП «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість 

майна станом на 17.12.2020 року становить 160 597,50 грн. (сто шістдесят тисяч 

п’ятсот дев’яносто сім гривень 50 копійок), без врахування ПДВ.  

 

3. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 

19,29 кв.м., в одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а, виконаний суб’єктом 

оціночної діяльності ПП «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість 

майна станом на 08.04.2021 року становить 39 839,61 грн. (тридцять дев’ять 

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



4. Затвердити звіт про оцінку майна: будівлі Міського будинку культури 

загальною площею 1106,2 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., 

м. Корюківський вул. Шевченка, 70, виконаний суб’єктом оціночної діяльності 

ПП «Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна станом на 

01.03.2021 року становить 2 256 648,00 грн. (два мільйони двісті п’ятдесят 

шість тисяч шістсот сорок вісім гривень 00 копійок), без врахування ПДВ.  

 

5. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

9,0 кв.м. на першому поверсі стаціонару КНП «Корюківської ЦРЛ», що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківський вул. Шевченка, 

101, виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПП «Десна-Експерт-М». Згідно 

звіту ринкова вартість майна станом на 23.02.2021 року становить 21 660,00 

грн. (двадцять одна тисяча шістсот шістдесят гривень 00 копійок), без 

врахування ПДВ.  

 

6. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлового приміщення площею 

89,0 кв.м. підвалу дитячого відділення КНП «Корюківської ЦРЛ», що 

знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківський вул. Шевченка, 

101, виконаний суб’єктом оціночної діяльності ПП «Десна-Експерт-М». Згідно 

звіту ринкова вартість майна станом на 23.01.2021 року становить 214 193,33 

грн. (двісті чотирнадцять тисяч сто дев’яносто три гривні 33 копійки), без 

врахування ПДВ.  

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                        м. Корюківка                                              № 177 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про передачу в оренду на аукціоні 

майна міської комунальної власності  

 

З метою ефективного використання майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, 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», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Передати в оренду на аукціоні майно комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, а саме приміщення загальною 

площею 2,0 кв.м., на І поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: 

вул. Вокзальна, буд. 9, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область 

(надалі – Об’єкт оренди). 

 

2. Включити Об’єкт оренди, зазначений в пункті 1 рішення, до Переліку І 

типу об’єктів оренди, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. 

 

3. Затвердити умови та текст інформаційного повідомлення про 

проведення аукціону, зазначеного в пункті 1 рішення, що додаються. 

 

4. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.) забезпечити 

оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про передачу Об’єкта 

оренди, зазначеного в рішенні, в оренду на аукціоні. 

 

 

 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                         Р.АХМЕДОВ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО  

 рішення виконавчого комітету  

                                                                      Корюківської міської ради 

                                                                      від 19.04.2021 року №177 

 

 

Умови про надання в оренду  
приміщення загальною площею 2,0 кв.м., на І поверсі нежитлової будівлі,  

що розміщена за адресою: вул. Вокзальна, буд. 9, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область 

 

1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до 

Переліку першого типу, а саме «Приміщення загальною площею 2,0 кв.м., на І 

поверсі нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, буд. 9, 

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область» (далі – Об’єкт 

оренди): 

1.1. Розмір стартової орендної плати для: 
- електронного аукціону –  40,80 грн.;  
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни -  20,40 грн.; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 20,40 грн. 
1.2. Строк оренди: 5 років. 

1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні 

становить: 3000,00 грн.; 

1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн., що становить 0,1 мінімальної 

заробітної плати на 1 січня поточного року. 

1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка 

стартової орендної плати об’єкта оренди. 

1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період між 

аукціонами - 20 календарний день з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

1.8. Об’єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з передачі 

майна в оренду без права передачі в суборенду.  

1.9. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням з 

обмеженням зазначеним у пункті 29 «Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна», затвердженого Постанови Кабінету Міністрів України від 

03.06.2020 року № 483, а саме - розміщення платіжного терміналу для оплати 

послуг ЦНАПу (згідно п.13 Додатку 3 до Порядку). 

1.10. Зарахування коштів за послуги ЦНАПу на казначейські рахунки 

проводиться в операційний час:  

- платіж сплачений до 15:00 години зараховується в день його сплати, 

- платіж сплачений після 15:00 години зараховується на наступний робочий 

день після дня сплати. 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 19.04.2021 року № 177 
 

 

Оголошення про передачу в оренду 

 приміщення загальною площею 2,0 кв.м., на І поверсі нежитлової будівлі,  

що розміщена за адресою: вул. Вокзальна, буд. 9, м. Корюківка,  

Корюківський район, Чернігівська область 

 

Майно передається в оренду на підставі: Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» №157 від 03.10.2019 р. (далі по тексту - Закон №157) та Постанови 

Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та комунального майна”              

від 03.06.2020 р.№483 (далі по тексту - Постанова №483 та Порядок) 

 

Назва об’єкта Передачу в оренду  приміщення загальною 

площею 2,0 кв.м., на І поверсі нежитлової 

будівлі, що розміщена за адресою: вул. 

Вокзальна, буд. 9, м. Корюківка, Корюківський 

район, Чернігівська область 

Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна 

адреса:  koryukivka.rada@gmail.com 

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (04657) 2-13-79, електронна 

адреса:  koryukivka.rada@gmail.com 

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із 

зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 

звертатися із заявами про ознайомлення з 

об’єктом, час і місце проведення огляду 

об’єкта  

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79, 

0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Биков Олександр Миколайович, тел. (0257) 2-15-56 

Вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл. 

у робочі дні з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 

до 14:00.  

Інформація про об’єкт оренди 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт 

оренди 

Перелік першого типу 

Залишкова балансова вартість та первісна 

балансова вартість об’єкта 

Залишкова балансова вартість станом на 14.04.2021  

– 4080,00 грн. 

Первісна балансова вартість станом на 14.04.2021  – 

5667,48 грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:dolbinal@ukr.net


Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Строк оренди / графік використання 

об’єкта  

5 років 

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку майна, 

що підлягає приватизації 

Відсутня 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження органу 

управління балансоутримувача у 

випадках, коли отримання такого 

погодження було необхідним відповідно 

до законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача 

Не потребує 

Чи передбачається можливість передачі 

об’єкта в суборенду та інформація про 

порядок повідомлення орендодавця про 

укладення договору суборенди згідно р. 3 

ст. 13 Закону №157 

Без права суборенди 

Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Додається окремим файлом 

Загальна площа об’єкта 2,0 кв.м. 

Корисна площа об’єкта  1,65 кв.м. 

Інформація про арешти майна / застави Відсутня 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в 

цілому або частини будівлі із зазначенням 

місця розташування об’єкта в будівлі 

(надземний, цокольний, підвальний, 

технічний або мансардний поверх , номер 

поверху або поверхів) 

Приміщення – частина фойє, загальною площею 2,0 

кв.м., робочою площею 1,65 кв.м. на І поверсі 

двоповерхової нежитлової будівлі літ. «А-2» 

Нежитлова будівля розташована в центральній 

частині м.Корюківка. Вхід до об’єкта оренди 

виключно через вхід загального користування 

Технічний стан об’єкта 

інформація про потужність 

електромережі і забезпечення об’єкта 

комунікаціями 

Перебуває в придатному для використання стані.  

3  кВт  однофазний струм. 

Об’єкт оренди забезпечено системами електро-, 

тепло- та водопостачання, водовідведення. 

Поверховий план об’єкта або план 

поверха 

Додається окремим файлом 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 

пам’ятка культурної спадщини та 

інформація про отримання погодження 

органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренди 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 



Інформація про стан реєстрації права 

власності держави (територіальної 

громади) на об’єкт оренди відповідно до 

Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 

Об’єкт зареєстрований в ЄДР 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди 

Використання майна, на яке поширюються 

обмеження відповідно до п.29 Порядку, з метою 

надання супутніх послуг, які не можуть бути 

забезпечені безпосередньо самим органом 

місцевого самоврядування. 

Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим 

призначенням згідно п.13 Додатку 3 до Порядку, а 

саме: розміщення платіжного терміналу для оплати 

послуг ЦНАПу. 

Зарахування коштів за послуги ЦНАПу на 

казначейські рахунки проводиться в операційний 

час:  

- платіж сплачений до 15:00 години зараховується в 

день його сплати, 

- платіж сплачений після 15:00 години зараховується 

на наступний робочий день після дня сплати. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 

відкритих постачальниками комунальних 

послуг, або інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації 

балансоутримувачу витрат на оплату 

комунальних послуг - якщо об’єкт оренди 

не має окремих особових рахунків, 

відкритих для нього відповідними 

постачальниками комунальних послуг 

Орендар відшкодовує Корюківській міській раді 

витрати на утримання об’єкта оренди згідно 

укладених договорів. 

Інформація про аукціон  

Вид аукціону Аукціон / аукціон зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків / аукціон  за методом 

покрокового зниження стартової орендної плати та 

подальшого подання цінових пропозицій 

Місце проведення аукціону  Електронний аукціон відбувається в електронній 

торговій системі Прозорро.Продажі через 

авторизовані електронні майданчики.  

Орендодавець для проведення та організації 

аукціону використовує електронний майданчик 

ТОВ «Е-Тендер».  

Час проведення аукціону Дата та час аукціону визначені умова оголошення 

на електронному майданчику.  

Кінцевий строк для подання пропозицій Кінцевий строк подання заяви на участь в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15


електронному аукціоні встановлюється 

електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжок часу з 

19:30 до 20:30 дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Стартова орендна плата для першого 

аукціону 

40,80 грн. 

  

Період прийому пропозицій для першого 

аукціону 

20 календарний день з дати оприлюднення 

оголошення про передачу майна в оренду в ЕТС 

Стартова орендна плата для повторного 

аукціону зі зниженням стартової орендної 

плати на 50 відсотків 

20,4 грн. 

Період прийому пропозицій для 

повторного аукціону із зниженням 

стартової орендної плати на 50 відсотків 

20 календарний день 

Стартова орендна плата для аукціону за 

методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій 

20,4 грн. 

Період прийому пропозицій для аукціону 

за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій 

20 календарний день 

Кількість кроків аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових 

пропозицій  

3 (три) кроки 

Інформація про нарахування / врахування 

ПДВ в стартовій орендній платі 

(враховано / нараховується до орендної 

плати за результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Розмір кроку аукціону - електронного аукціону – 0,41 грн.;  

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни 

-  0,20 грн.; 

- електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій – 0,20 грн. 

Розмір гарантійного внеску 3000,00 грн. 

Розмір реєстраційного внеску  600,00 грн. 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та 

Оператор електронного майданчика перераховує на 

казначейський (бюджетний) рахунок № 

UA058999980314020544000025639, одержувач: ГУК 



іноземній валюті, відкритих для внесення 

операторами електронних майданчиків 

реєстраційних внесків потенційних 

орендарів та проведення переможцями 

аукціонів розрахунків за орендовані 

об’єкти 

у Черніг.обл/тг м.Корюків / 24060300, банк 

одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.), 

код ЄДРПОУ 37972475, суми сплачених учасниками 

аукціону реєстраційних внесків. 

Переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт 

оренди: на казначейський (бюджетний) рахунок 

№UA508999980334189850000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22080402, код за 

ЄДРПОУ 37972475, банк одержувача:  Казначейство 

України (ел.адм.подат.). 

Додаткові умови оренди 

Перелік додаткових умов оренди, з 

переліку, що визначений абз. 4 п. 55 

Порядку  

Відсутні  

Дата та номер рішення про затвердження 

додаткових умови оренди 

Відсутні  

Додаткова інформація 

Наявність згоди на здійснення поточного 

та/або капітального ремонту орендованого 

майна під час встановлення додаткової 

умови оренди щодо виконання конкретних 

видів ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції або 

реставрації об’єкта оренди із зазначенням 

суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 

орендаря вимогам статті 4 Закону №157 та 

можливість орендаря укладати договір 

суборенди лише з особами, які 

відповідають вимогам статті 4 Закон №157 

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам 

до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закон 

№157. 

Потенційний орендар для участі в аукціоні надає 

підтверджуючі документи, що передбачені ч. 3 ст. 

13 Закон №157. 

Копія охоронного договору, - якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - 

також копія згоди (дозволу) на здійснення 

ремонту, реставрації, яка дає право на 

зарахування витрат орендаря в рахунок 

орендної плати 

Відсутній  

Інша додаткова інформація, визначена 

орендодавцем 

 

Відсутня  

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 178 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання дошкільного навчального закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради від 

08.04.2021 року № 56, комунального підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради від 09.04.2021 року № 74, комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради від 15.04.2021 року № 46, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Внести зміни в штатний розпис дошкільного навчального закладу № 4 

«Веселка» еколого-натуралістичного напрямку Корюківської міської ради, що 

був затверджений рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради 

«Про затвердження штатних розписів» від 28.01.2021 року № 40, та викласти 

його в новій редакції (додається). 

 

2. Внести зміни в штатний розпис комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що був затверджений 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради «Про затвердження 

штатних розписів» від 28.01.2021 року № 40, та викласти його в новій редакції 

(додається). 

 

3. Затвердити з 01 травня 2021 року штатний розписи комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської місткої ради, що додається. 

3.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

«Про затвердження штатних розписів» від 04.01.2021 року № 1 вважати таким, 

що втратив чинність з 01.05.2021 року. 

 

 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                  Р.АХМЕДОВ 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 179 

 

Про виготовлення дублікатів  

свідоцтв про право власності 
 

Розглянувши заяву Феська В.М. від 02.04.2021 року щодо надання дозволу 

на виготовлення дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно, 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Феську Валерію Михайловичу на оформлення дубліката 

свідоцтва про право власності на нерухоме майно – житловий будинок, що 

розташований за адресою: Корюківський район, м. Корюківка, вул. ХХХХХ, що 

було видано 26.06.1984 року на підставі рішення виконавчого комітету від 

15.06.1984 року № 98 на ім’я померлої Авраменко Антоніни Петрівни, у зв’язку 

із втратою оригіналу. 

1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 

26.06.1984 року, видане на ім’я Авраменко Антоніни Петрівни, вважати 

недійсним. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 
 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року     м. Корюківка                                             № 180 

 

Про надання матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заяви Гудимова М.О. від 05.04.2021 року, Філіпченко Л.Г. від 

05.04.2021 року та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ 

«Про затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати матеріальну допомогу на лікування нехронічного захворювання 

в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) Гудимову Миколі Олексійовичу 

(ХХХХХ, с. Бреч Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХХ, паспорт серії НК ХХХХХ). 

1.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування нехронічного захворювання 

в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) Філіпченко Любові Григорівні 

(ХХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХХ, паспорт серії НК ХХХХХ). 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХХ Акціонерне товариство «Полікомбанк». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

Міський голова             Р.АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року     м. Корюківка                                             № 181 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Білої З.Ф. від 14.04.2021 року та додані до неї 

матеріали, відповідно до ст.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року 

№ 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 

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

поховати померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 

19.01.2021 року № 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

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

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

Білій Зої Федорівні (ХХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХХ, паспорт серії 

НК ХХХХХ), що здійснила поховання Курач Світлани Олександрівни, 

безробітної, яка померла 31.03.2021 року. 

1.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                            № 182 

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської районної 

державної адміністрації, Корюківського районного суду Чернігівської області, 

керуючись ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку 

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

приміщень в Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської 

обласної ради народних депутатів і президії обласної ради президії 

професійних спілок від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень у 

Чернігівській області», ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

1.1. Ткаченко Вікторію Валеріївну, ХХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

29.03.2021 № 10-18/155. 

1.2. Данелян Карину Рубенівну, ХХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

01.04.2021 № 10-18/161. 

1.3. Пархомчук Тетяну Вячеславівну, ХХХХХ р.н., особу, направлену у 

порядку розподілу на роботу в іншу місцевість, черга позачергова, склад сім’ї – 

3 особи: 

1) чоловік – Пархомчук Дмитро Андрійович, ХХХХХ р.н.; 

2) донька – Пархомчук Марія Дмитрівна, ХХХХХХ р.н. 

Підстава: клопотання Корюківського районного суду Чернігівської 

області від 15.04.2021 № 01-39/7/2021. 



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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

  

 



  
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                          м. Корюківка                                              № 183 

 

Про визначення місць виїзної торгівлі   

  

Розглянувши клопотання ФОП Зеленського В.М, що здійснює виїзну 

торгівлю, керуючись Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші у громадських місцях м. Корюківки, що затверджені рішенням 

вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 30.04.2008 

року (зі змінами), Законом України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл фізичній особі - підприємцю Зеленському Віктору 

Михайловичу на роздрібну торгівлю продуктами харчування в м. Корюківка на 

земельній ділянці біля заїзду на територію щоденного ринку за адресою: вул. 

Вокзальна, 9, терміном по 31 грудня 2021 року включно. 

 

2. Зобов’язати ФОП Зеленського В.М. укласти з Корюківською житлово-

експлуатаційною конторою договір на вивезення сміття з території, зазначеної в 

п. 1 даного рішення, на період здійснення ним торговельної діяльності. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища 

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 184 

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши клопотання Державного підприємства «Корюківське лісове 

господарство» від 15.03.2021 року № 490 та додані до нього матеріали, 

керуючись Тимчасовим порядком реалізації експериментального проєкту з 

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

затверджений Постановю Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року                 

№ 367, Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого 

майна на території Корюківської міської територіальної громади, затвердженим 

рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

25.05.2017 року, ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти об’єктам нерухомого майна наступні поштові адреси: 

1.1. Брецьке лісництво «Корюківського лісового господарства»: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Індустріальна, будинок 27А; 

1.2. Житловий кордон «Брецького лісництва»: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Бреч, вулиця 

Шкільна, будинок 56; 

1.3. Корюківське лісництво «Корюківського лісового господарства»: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Франка І., будинок 139А; 

1.4. Ремонтно транспортний цех «Корюківського лісового господарства»: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

провулок Мічуріна, будинок 20; 

1.5. Нижній склад деревини «Корюківського лісового господарства»: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Мічуріна, будинок 47; 

1.6. Адмінбудівля «Корюківського лісового господарства»: 



Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Індустріальна, будинок 40. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища 

 

 

Міський голова                                                                                  Р. АХМЕДОВ 

  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                         № 185 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

09.04.2021 року № 39, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської 

міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 року, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, за високий 

професіоналізм, самовідданість та вагомий особистий внесок у подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. 

кожному: 

- Давиденка Василя Ілліча – жителя с. Наумівка, учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

- Христенка Миколу Семеновича – жителя с. Прибинь, учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

- Черниша Олександра Миколайовича – жителя м. Корюківка, учасника 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

  

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

в сумі 900 грн. (дев’ятсот грн. 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги та           

в сумі 150 грн. (сто п’ятдесят грн. 00 коп.) для придбання квітів. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

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

відповідних коштів. 

 



4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію           

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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                          м. Корюківка                                            № 186 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради з нагоди  

76-ї річниці перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 
 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

14.04.2021 року № 46, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської 

міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 року, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за 

мужність і героїзм, проявлені в роки війни, багаторічну сумлінну працю у 

повоєнні роки, активну участь у героїко-патріотичному вихованні молоді, 

нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Погуляя Олександра Васильовича – інваліда війни, жителя с.Прибинь; 

- Свиридка Афанасія Демидовича – учасника бойових дій, інваліда війни, 

жителя с.Воловики. 

  

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

профінансувати кошти в сумі 600 грн. (шістсот грн. 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. (сто грн. 00 коп.) для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення 

забезпечити перерахування відповідних коштів. 

 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                            № 187 

 

Про виділення коштів 

на проведення офіційних заходів 

з нагоди Дня пам’яті та примирення 

і 76-ї річниці перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 
 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів        

від 14.04.2021 року № 44, у відповідності до Календарного плану заходів 

Корюківської міської ради на 2021 рік, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 22 грудня 2020 року № 445, з нагоди 

відзначення у 2021 році Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити список учасників бойових дій, інвалідів та малолітніх в’язнів 

періоду Другої світової війни, що проживають на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади, для виплати матеріальної 

допомоги (додається). 

 

2. Виділити кошти: 

- в сумі 6600.00 грн. (шість тисяч шістсот грн. 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги ветеранам війни за списком, по 600.00 грн. (шістсот грн. 

00 коп.) кожному; 

- в сумі 600.00 грн. (шістсот грн. 00 коп.) на придбання квітів для 

привітання ветеранів війни. 

 

3. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

профінансувати кошти в сумі 6600 грн. (шість тисяч шістсот грн. 00 коп.) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 600 грн. (шістсот грн. 00 коп.) для 

придбання квітів і вітальних листівок.  

 



4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення 

забезпечити перерахування відповідних коштів. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію    

з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.  

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

  



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 19 квітня 2021 року № 187 

 

Список  

учасників бойових дій, інвалідів та малолітніх в’язнів періоду Другої 

світової війни, що проживають на території населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади,  

для виплати матеріальної допомоги 

 

№ 

з/п 

ПІБ Дата 

народження 

Населений 

пункт 

Статус  

1. Кириченко  

Кирило Петрович 

ХХХХХ м.Корюківка інвалід війни 

(дитинства) 

2. Тройна  

Лідія Кирилівна 

ХХХХХ м.Корюківка УБД 

3. Смаглюк  

Анастасія Антонівна 

ХХХХХ м.Корюківка ЖНП 

4. Ларченко  

Катерина Іванівна 

ХХХХХ с.Забарівка ЖНП 

5. Свиридок  

Афанасій Демидович 

ХХХХХ с.Воловики УБД, інвалід 

війни 

6. Середа  

Микола 

Миколайович 

ХХХХХ с.Наумівка інвалід війни 

7. Грищенко  

Микола Михайлович 

ХХХХХ с.Наумівка УБД, інші 

8. Кудін  

Іван Давидович 

ХХХХХ с.Наумівка УБД, Корея 

9. Гладченко  

Іван Юхимович 

ХХХХХ с.Домашлин УБД, інвалід 

10. Корж  

Федір Петрович 

ХХХХХ с.Олександрівка УБД 

11. Погуляй Олександр 

Васильович 

ХХХХХ с.Прибинь Інвалід війни 

 

 

Секретар міської ради           А.ПЛЮЩ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

19 квітня 2021 року                            м. Корюківка                                               № 188 

 

Про привітання Білої Г.Д. 

з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

14.04.2021 року № 45, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 

ради, затверджене рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

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

в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

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

- Білій Ганні Данилівні – жительці с. Сядрине (ХХХХ р.н.). 

 

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

профінансувати кошти в сумі 500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. (п’ятдесят гривень 00 коп.) для придбання 

квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

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

відповідних коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 189 

 

Про продаж лісоматеріалів  
 

Розглянувши звернення Петренка С.В. від 13.04.2021 року щодо наміру 

огородження свої приватної території та ремонту даху будинку, керуючись 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати підтвердження Петренку Сергію Володимировичу, жителю     

вул. ХХХХХ, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, на 

придбання круглих лісоматеріалів в кількості 20 куб.м. для огородження 

території, що перебуває у приватній власності заявника (кадастровий номер 

7422410100:01:003:0853), та ремонту даху будинку, що перебуває у приватній 

власності заявник на підставі договору купівлі продажу від 21.06.2019 року 

№751. 

 

2. Звернутися із клопотанням до ДП «Корюківське лісове господарство» 

про продаж Петренку Сергію Володимировичу, жителю вул. ХХХХХХ, м. 

Корюківка Корюківського району Чернігівської області, на придбання круглих 

лісоматеріалів в кількості 20 куб.м..  

 

3. Контроль за виконанням 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 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                         м. Корюківка                                             № 190 

 

Про затвердження будівельних паспортів  

забудови земельної ділянки 
 

Розглянувши звернення Панюкової С.М. про видачу будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо 

намірів забудови земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства 

України від 05.07.2011 року № 103 «Про затвердження Порядку видачі 

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

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

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

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки «Нове 

будівництво індивідуального житлового будинку та бані по вул. ХХХХХ в м. 

Корюківка Чернігівської області». Власник земельної ділянки  - Панюкова 

Світлана Миколаївна, документ, що підтверджує право власності – свідоцтво 

про право власності на нерухоме майно № 8571482 від 28.08.2013; кадастровий 

номер 7422410100:01:002:1249 (площа ділянки - 0,03 га). 

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

 



2.3.  При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                    Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                     м. Корюківка                                        № 191 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва 
 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Дарумі» та додані до документи, відповідно до п.п. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону 

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

регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

31.05.2017 року № 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проектування об’єкта будівництва: 

1.1. «Нове будівництво складського приміщення по пров. 

Індустріальному, 1-З в м. Корюківка, Чернігівської області» ТОВ «ДАРУМІ»; 

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проектованого об’єкта.  

2.2. Отримати вихідні дані на проектування та замовити в організаціях, 

що мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проекту 

для об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з законодавством 

України. 

2.3. Звернутися в Управління Державної архітектурно-будівельної 

інспекції в Чернігівській області для отримання дозвільних документів, які 

дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                    Р. АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19 квітня 2021 року                          м. Корюківка                                              № 192 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми 

покращення матеріально-технічної бази  

Корюківського РТЦК та СП, проведення  

мобілізаційної підготовки місцевого значенні  

та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням  

військового обов’язку, призовом громадян України  

на строкову службу до лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань на 2021 рік 
 

Для забезпечення проведення територіальних зборів мобілізованих осіб з 

Корюківської територіальної громади, керуючись ст. 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

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

рік», затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ, а саме: 

1.1. В пункті 8 Паспорту Програми цифри «100,0тис.грн.» замінити на 

«149,9тис.грн»; 

1.2. У абзаці другому пункту 5. Фінансове забезпечення Програми цифри 

« 100,0тис.грн.» замінити на «149,9тис.грн.»; 

1.3. Додаток 1 «Заходи Програми покращення матеріально-технічної бази 

Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого 

значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 

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

України та інших військових формувань на 2021 рік» викласти в новій редакції, 

що додається. 

 



2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради для затвердження. 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

 



                                                                                                                                    

, 

 

 

Заходи   

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією, 

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 в ЗСУ  обладнання (переобладнання) будівлі Корюківського ТЦК згідно вимог обладнання 

районних територіальних центрів. 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 

Корюківської 

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, 

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  

10,0 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 19.04.2021 року № 192                                                                                                                    



 2 

забезпечення позицій військ і  

блокпостів 
 

 

територіальної 

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 ТЦК 

згідно вимог обладнання 

районних територіальних 

центрів. на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

20.0 Приведення будівлі 

РТЦК та СП до 

встановлених 

вимог.  

7. Оплата послуг з тимчасового 

проживання мобілізованих осіб 

з Корюківської ТГ для 

забезпечення проведення 

територіальних зборів 

   49,9 Виконання 

завдань з призову 

громадян на 

строкову 

військову службу 

Усього: 149,9  

 
 

 

Начальник юридичного відділу- 

державний реєстратор виконавчого  

апарату міської ради                І.ВАЩЕНКО 
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