Додаток
до розпорядження міського голови
від 26.03.2021 р. № 36

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд
виконавчого комітету Корюківської міської ради
на 30.03.2021 року
1. Про перерозподіл видатків міського бюджету.
2. Про внесення змін до міської Програми забезпечення малочисельних
та віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023
роки.
3. Про внесення змін до Програми підтримки розвитку вторинної
медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на
2020-2022 роки.
4. Про виконання Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки.
5. Про виконання Програми фінансової підтримки громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на
2018-2020 роки.
6. Про виконання Програми підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки.
7. Про
виконання
Програми
компенсації
затрат
КП
«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи
централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020рік.
8. Про виконання Програми організації та проведення громадських робіт
для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки.
9. Про виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік.
10. Про виконання Програми «Забезпечення препаратами інсуліну
хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік».
11. Про виконання Програми «Управління майном міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки».
12. Про виконання Програми придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого
майна для суспільних потреб на 2020 рік.
13. Про виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки.
14. Про виконання Програми приватизації об’єктів міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки.
15. Про виконання Програми забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки.
16. Про виконання Програми розвитку цивільного захисту на території
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки.

17. Про виконання міської Програми «Розвиток фізичної культури та
спорту на період до 2020 року».
18. Про виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей.
19. Про виконання міської Програми «Шкільний автобус» на 2017-2020
роки».
20. Про виконання Програми національно-патріотичного виховання на
2018-2020 роки.
21. Про виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або
отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019 - 2020 роки.
22. Про виконання міської Програми «Шкільне харчування» за 2020 рік.
23. Про затвердження структур та штатних розписів.
24. Про затвердження фінансових планів.
25. Про продовження договору оренди майна міської комунальної
власності на аукціоні.
26. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади.
27. Про погодження річного плану надання послуг з поводження з
побутовими відходами
28. Про погодження витрат паливно-енергетичних ресурсів для КП
«Корюківкаводоканал».
29. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі
водопостачання.
30. Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності.
31. Про надання матеріальної допомоги.
32. Про надання допомоги на поховання.
33. Про квартирний облік.
34. Про привітання жителів громади з нагоди ювілеїв.
35. Про визначення місць виїзної торгівлі.
36. Про питання управління КНП «Корюківська ЦРЛ».
37. Про преміювання.
38. Про впорядкування адресного господарства.
39. Про присвоєння адреси об’єкту будівництва.
40. Про продаж лісоматеріалів.
41. Про запобігання поширенню COVID-19 на території громади.
42. Про знесення зелених насаджень.
43. Про затвердження дефектних актів та кошторисних документацій.
44. Про використання коштів.
45. Про затвердження поточних технологічних нормативів використання
питної води.

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 121

Про перерозподіл видатків
міського бюджету
Враховуючи протокол комісії Корюківської міської ради з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.03.2021 року
№2, керуючись п. 15 рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»,
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
виконком міської ради вирішив:
1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 22200,00грн.
2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по
КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» (КП «Благоустрій) в сумі 22200,00грн. для
забезпечення поховання осіб, що померли від гострої респіраторної хвороби
COVID-19.
3. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) внести зміни до розпису міського
бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 72/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік».

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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 122

Про внесення змін до міської Програми
забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності
та хлібом на 2021-2023 роки
Для своєчасного та повноцінного забезпечення малочисельних та
віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом, враховуючи
клопотання старост відповідних старостинських округів Корюківської міської
ради, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до «Програми забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки»,
затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VIIІ, а саме:
Розділ 2. Загальні положення викласти в новій редакції:
«На території громади функціонують села, які на значну відстань віддалені
від центральної садиби та у яких проживає менше 100 осіб. Станом на 01.01.2021
року це такі села як:
Відстань
Кількість жителів
Населений
до
З них
№
пункт,
центральної
Всього
село
садиби,
шкільного віку пенсіонери
до села/км
1
2
3
4
5
6
Брецький старостинський округ
Бреч
1 Лубенець
46
7
12
3
2 Ховдіївка
14
0
6
3
Будянський старостинський округ
Буда
3 Шишка
30
0
7
2

Соснівка
38
7
15
5
Маховики
20
0
3
7
Домашлинський старостинський округ
Домашлин
6 Бешківка
5
0
5
5
Забарівський старостинський округ
Забарівка
7 Нова Буда
3
0
3
6
Наумівський старостинський округ
Наумівка
8 Турівка
77
11
27
5
9 Переділ
31
6
11
6
Охрамієвицький старостинський округ
Охрамієвичі
10 Лупасове
23
0
15
15
Романівська
11
28
0
9
3
Буда
Перелюбський старостинський округ
Перелюб
12 Баляси
31
2
12
2
13 Майбутнє
2
0
0
10,5
Рейментарівський старостинський округ
Рейментарівка
14 Довга Гребля
11
4
4
2
15 Олійники
8
0
5
3,5
Рибинський старостинський округ
Рибинськ
16 Новоселівка
32
3
10
5
Савинківський старостинський округ
Савинки
17 Бурківка
18
0
9
4
Сядринський старостинський округ
Сядрине
18 Самотуги
41
5
19
4
19 Тельне
50
5
30
2
Тютюнницький старостинський округ
Тютюнниця
20 Костючки
66
7
16
4
21 Кугуки
38
4
7
5
22 Самсонівка
7
0
4
9
Статистичні дані показують, що загальна кількість об’єктів роздрібної
торгівлі в селах громади постійно скорочувалась. Протягом останніх років в цих
селах не працює торгівля. Жителі цих сіл не мають змоги забезпечувати себе та
свої сім’ї товарами першої необхідності, хлібом та хлібобулочними виробами
так, як переважна кількість населення мають похилий вік та слабкий стан
здоров’я.
Головною метою програми є створення сприятливих умов для життя людей,
особливо незахищених верств населення, шляхом організації мобільних мереж
роздрібної торгівлі.».
4
5

2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 123

Про внесення змін до Програми
підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської
міської територіальної громади
на 2020-2022 роки
Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук О.І.,
керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до Програми підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 20202022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VІІ, а саме:
1.1. Викласти перший абзац пункту 3 «Мета Програми» у наступній
редакції: «Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, покращення
кадрового забезпечення, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом
підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, з пріоритетним
напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних
захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медикодемографічному плані».
1.2. Доповнити пункт 4 «Обґрунтування шляхів та способів розв’язання
проблеми» після слів «забезпечення медичних закладів лікарями» абзацом
такого змісту «забезпечення навчання молоді в медичних університетах за
контрактом з оплатою їх навчання та навчання фахівців, які мають диплом
спеціаліста в інтернатурі».
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 124

Про виконання Програми соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми соціальної підтримки
учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх
сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки, керуючись
ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімеймешканців Корюківської міської ради на 2018-2020роки взяти до відома
(додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 124
Інформація
про хід виконання Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімеймешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської міської
ради – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою
фінансової допомоги та соціальної, юридичної, психологічної підтримки
учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час
здійснення АТО (ООС), сприяння вирішенню їх соціально–побутових проблем.
У рамках Програми передбачалося надання одноразової матеріальної
допомоги мешканцям громади, які беруть участь в АТО(ООС),
військовослужбовцям,
особам
рядового
і
начальницького
складу,
співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та
Державної служби України з надзвичайних ситуацій; допомоги переліченим
вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО (ООС);
постраждалим під час участі в АТО(ООС).
За час дії Програми звернення щодо надання одноразової допомоги
вищезазначеним категоріям до міської ради не надходили.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 125

Про виконання Програми фінансової підтримки
громадських організацій інвалідів, ветеранів,
учасників війни та інших категорій населення
на 2018-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми фінансової підтримки
громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших
категорій населення, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми фінансової підтримки
громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших
категорій населення на 2018-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня.2021 року № 125
Інформація
про хід виконання Програми «Фінансової підтримки громадських
організацій, інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій
населення на 2018 -2020 роки»
З метою вимог законодавства щодо соціального захисту ветеранів,
підвищення добробуту громадян, всебічного захисту законних прав,
соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни та праці,
дітей війни,
інвалідів, воїнів – інтернаціоналістів, ліквідаторів на
Чорнобильській АЕС, пенсіонерів, учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей в громаді діяла міська Програма «Фінансової підтримки
громадських організацій, інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших
категорій населення на 2018 -2020 роки», далі-Програма. Програма затверджена
рішенням 12 сесії 7 скликання Корюківської міської ради від 21 грудня 2017
року і була спрямована на фінансову підтримку громадських організацій :
- Корюківської районної організації ветеранів;
- Корюківської міської організації ветеранів;
- Корюківської районної спілка ветеранів Афганістану;
- Корюківської районної організації «Спілка Чорнобиль»;
- ГО «Корюківської спілки воїнів-учасників АТО»;
- Корюківська районна організація Український національний фонд
допомоги інвалідам Чорнобиля в м. Корюківка;
- Корюківське районне відділення Української спілки в’язнів-жертв
нацизму.
Основною метою Програми було залучення органів місцевого
самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ незалежно від
форм власності, благодійних фондів, політичних партій та об’єднань,
громадськості до соціальної та фінансової підтримки громадських організацій
громади. Вирішення проблемних питань соціально - правової роботи з
ветеранами, людьми похилого віку, ліквідаторами аварії на Чорнобильській
АЕС, воїнами інтернаціоналістами, учасниками АТО/ООС спрямовані на
забезпечення гідного рівня їх життя, проведення заходів щодо увічнення
Пам’яті про героїчний і трудовий подвиг, вшанування їх з нагоди державних
свят, знаменних подій у житті українського народу, держави, району, громади.
В ході реалізації Програми проводилися заходи спрямовані на
підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до потреб старшого
покоління, утвердження почуття поваги й вдячності до них, активізації
патріотичного виховання серед дітей та молоді, підтримки ініціатив і діяльності
громадських організацій ветеранів війни та праці, дітей війни, пенсіонерів,
інвалідів, громадян похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, воїнів –
АТО/ООС, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, в’язнів- жертв нацизму.

Бюджетні кошти спрямовувалися на: здійснення заходів громадських
організації, визначених статутом та положенням, заходів з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародного
дня інвалідів, річниці Перемоги у Другій світовій війні, Дня Незалежності
України, Дня визволення Корюківщини, Чернігівщини, України від
нацистських загарбників, Міжнародного дня громадян похилого віку, Дня
ветерана, Дня захисника України, Дня пам’яті жертв голодомору, річниці аварії
на ЧАЕС та інших визначних та знаменних дат, а також участі в організації і
здійсненні заходів запланованих РДА, районною та міською радою,
виконкомами місцевих рад; здійснення доброчинних заходів (відвідування
інвалідів та одиноких престарілих громадян у лікарнях, немічних ветеранів
вдома, тощо), проведення конференцій, засідань президії, ради, «Круглих
столів» та інше.
В ході реалізації Програми - 2018-2020 роках проведено ряд заходів,
акцій які потребували фінансової підтримки – заходи, пов’язані з історичними
подіями мужності та героїзму (річниць Корюківської трагедії, 1,2,9 березня,
Героїв «Небесної сотні», Чорнобильській трагедії, Дня Перемоги, Дня
скорботи, Вшанування загиблих у Іловайському котлі, Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав, Дня визволення
Корюківщини, Чернігівщини, України від нацистських окупантів, Дня
захисника України, вшанування загиблих учасників АТО та інші). В пам’ятні
та траурні дні, біля пам’ятників, обелісків , братських могил, пам’ятних знаків,
меморіальної дошки, могил загиблим проводились мітинги, громадські
панахиди, покладалися квіти. Також проводилися різноманітні заходи та
заходи з нагоди ювілеїв (30 років виведення військ із Афганістану), зустрічі із
ветеранським активом Сосницької, Менської, Чернігівської, Куликівської,
Борзнянської, Ріпкинської, Сновської, Конотопської та інших районних та
міських організацій ветеранів. Також відбувалися зустрічі ветеранів міста із
ветеранами району із виїздом у громади (Олександрівську, Савинківську,
Прибинську, Холминську та до інших громад району). Спрямовувалися зусилля
на розвиток творчих об’єднань громадян (гурток «Чорнобривці», гурток
«Ветеранські зустрічі», «Літературний», «Зустрічі учасників хору ветеранів
міського будинку культури» та інші). Творчу роботу із дітьми (проведення
разом із редакцією газети «Маяк» літературних конкурсів, спільно із ТОВ
«Урожай» конкурсу для юних художників «Слава» присвяченому Дню
Перемоги та разом із членами гуртка «Чорнобривці» майстер клас «Разом
творимо зимові дива» та інше).
Тобто були проведені заходи спрямовані на посилення уваги до потреб
людей старшого покоління, воїнів - інтернаціоналістів, учасників АТО/ООС,
чорнобильців, інвалідів, утвердження почуття поваги й вдячності до них,
активізації патріотичного виховання серед дітей та молоді, підтримки ініціатив
і діяльності громадських організацій ветеранів війни та праці, дітей війни,
пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО,
ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, в’язнів-жертв нацизму,
налагодження соціального партнерства між адміністрацією, органами місцевого

самоврядування та громадськими організаціями, розвиток волонтерського руху,
вшанування пам’яті загиблих, що в кінцевому результаті стало досягненням
мети Програми.
Фінансове забезпечення Програми здійснювалося в межах асигнувань,
передбачених у міському бюджеті на 2018-2020 роки та інших джерел, не
заборонених законодавством Використання бюджетних коштів погоджувалося
з фінансовим відділом міської ради. На виконання Програми передбачено
коштів усього - 310,0 тис. грн., фактично використано – 293,6 тис.грн. Кожного
місяця до бухгалтерського відділу міської ради надався звіт про фактичне
використання коштів.
Виконання Програми сприяло реалізації державної політики у сфері
соціального захисту ветеранів, підтримку, розвиток і зміцнення ветеранського
руху району, громади, поглибленню співпраці ветеранських і інших
громадських організацій (спільне проведення заходів: висаджування саджанців
для майбутнього лісу, прибирання території парку міста, і висадження кущів,
допомога УБД на Сході країни, інші заходи ) та з місцевими органами влади по
виконанню законів України та інших державних актів, спрямованих на
соціально-правовий захист УБД, інвалідів, ветеранів війни та праці, воїнівінтернаціоналістів, в’язнів жертв нацизму, ліквідаторів аварії на
Чорнобильській АЕС, воїнів - учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 126

Про виконання Програми підтримки
індивідуального житлового будівництва
«Власний дім» на 2016-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми підтримки
індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки,
керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми підтримки індивідуального
житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки взяти до відома
(додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня.2021 року № 126
Інформація
про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки
Метою Програми є реалізація державної політики в частині розв’язання
житлових проблем шляхом збільшення обсягів індивідуального житлового
будівництва, як основ поліпшення демографічної ситуації та припинення
відтоку трудового потенціалу, завдяки пільговому кредитуванню і
забезпеченню на цій основі подальшого розвитку іпотеки.
Програма спрямована на підвищення рівня доступності для громадян
пільгових довгострокових кредитів для будівництва житла, створення
додаткових умов для забезпечення житлом жителів, які працюють в сільській
місцевості в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та
організаціях сільського господарства; інших господарських формуваннях, що
функціонують в сільській місцевості, соціальній сфері села; на підприємствах, в
установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей
агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та
охорони здоров’я, розташованих у межах Корюківської міської ради.
Загальний обсяг фінансування за час дії Програми склав 265,0 тис.грн.
Завдяки реалізації даної програми збільшено обсяги житлового
будівництва та виконано ряд соціальних завдань, зокрема через поліпшення
житлових умов багатодітних сімей, молодих сімей, працівників соціальної
сфери.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 127

Про виконання Програми компенсації
затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку
притоків додаткових вод до системи
централізованого водовідведення в
м. Корюківка на 2020рік
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми компенсації затрат
КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи
централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік, керуючись ст. 27
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми компенсації затрат
КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи
централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020рік взяти до відома
(додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 127
Інформація
про хід виконання Програми компенсації затрат КП
«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи
централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020рік
Метою діяльності КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є
стабільне забезпечення жителів міста Корюківки комунальними послугами з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі
централізованого водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські
каналізаційні системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські
шпалери-КФТП».
В силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал» не в змозі в
повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на
очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник
борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків.
Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах,
визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до
системи централізованого водовідведення м. Корюківка та надання їх
підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки –
єдино можливий шлях розв’язання проблеми.
У 2020 році на виконання заходів Програми з міського бюджету було
виділено 650,0тис.грн., що дало змогу частково погасити борг КП
«Корюківкаводоканал» перед ПАТ«Слов’янські шпалери-КФТП».
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 128

Про виконання Програми організації
та проведення громадських робіт
для населення Корюківської міської ради
на 2018-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми організації та
проведення громадських робіт для населення Корюківської міської ради на
2018-2020роки, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми організації та проведення
громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020роки
взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 128
Інформація
про хід виконання Програми організації та проведення громадських робіт
для населення Корюківської міської ради на 2018-2020роки
Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців
Корюківської міської ради до участі у громадських роботах дозволило шляхом
матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити
соціальну напругу і вирішувати проблеми міста у благоустрої, озелененні
території міста, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та доглядом за
пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями та об’єктами соціальної
сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані придорожніх
смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше.
Законом України «Про зайнятість населення» зазначено, що громадські
роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або
задовольняють суспільні потреби територіальних громад, організовуються
органами місцевого самоврядування за участю територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції на договірних засадах.
Фінансування таких робіт здійснюється пропорційно 60 відсотків за
рахунок коштів місцевого бюджету та 40 відсотків за рахунок Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.
За час дії програми з міського бюджету було виділено 346,3 тис.грн.
Таким чином, одним із важливих заходів підтримки людей у період
вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в
громадських роботах – видом суспільно корисних оплачуваних робіт в
інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового
стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та
інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 129

Про виконання Програми забезпечення
житлом дітей-сиріт, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа
на 2020рік
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми забезпечення житлом
дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020рік,
керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020рік взяти до
відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 129
Інформація
про хід виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в Україні є одним із головних обов'язків держави та основним
напрямом її правової політики.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути
інтегровані у суспільство, у випадках, передбачених чинним законодавством, їм
має бути забезпечено право на отримання житла.
Основною метою Програми є створення умов для реалізації державних
гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа шляхом концентрації зусиль органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення їх власним житлом або
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.
У 2020 році за рахунок субвенції з обласного бюджету виділені кошти на
придбання житла дитині, позбавленої батьківського піклування Баглаю Роману
Юрійовичу в сумі 402,225тис.грн.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 130

Про виконання Програми «Забезпечення
препаратами інсуліну хворих на цукровий
діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік»
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми «Забезпечення
препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської
ради на 2020 рік», керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми «Забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на
2020рік»взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 129
Інформація
про хід виконання Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих
на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік»
Цукровий діабет – тяжке хронічне прогресуюче захворювання, яке
потребує медичної допомоги протягом усього життя хворого. Діабет
характеризується розвитком серйозних ускладнень, що потребують дорогого
лікування, є однією з основних причин передчасної смертності. При цьому
діабет невпинно молодшає, кожен рік вражаючи все більше людей
працездатного віку.
Метою програми є своєчасне та стовідсоткове забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет, зниження рівня захворюваності,
зменшення ускладнень, збільшення тривалості та поліпшення якості життя
хворих на цукровий діабет.
У 2020 році з міського бюджету на фінансування заходів Програми
виділено 435,2 тис.грн.
Реалізація заходів Програми дало змогу повноцінно забезпечити
препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, що проживають на території
громади (174 жителя), що в свою чергу дало можливість підвищити
ефективність лікування та доступність медичної допомоги, знизити смертність
від ускладнень хвороб, зменшити кількість первинних виходів на інвалідність
внаслідок захворювання, а також створило умови для продовження та
поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 131

Про виконання Програми «Управління майном
міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
на 2018-2020 роки»
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми «Управління майном
міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на
2018-2020 роки», керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми «Управління майном міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 20182020 роки» взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 131
Інформація
про хід виконання Програми «Управління майном міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки»
Корюківська міська рада відповідно до чинного законодавства України
здійснює реалізацію політики органів місцевого самоврядування на території
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади щодо
ефективного управління об’єктами міської комунальної власності у сфері
утримання, відчуження та оренди комунального майна. Корюківська міська
рада здійснює управління майном міської комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади в межах повноважень чинного законодавства
України та власних нормативних актів.
З метою ефективного управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади в громаді діяла цільова
Програма «Управління майном міської комунальним власності Корюківської
міської територіальної громади на 2018 -2020 роки», далі-Програма. Програма
затверджена рішенням 13 сесії 7 скликання Корюківської міської ради від 05
березня 2018 року і була спрямована на фінансування видатків пов’язаних з
заходами щодо управління майном міської комунальної власності, а саме:
- облік майна міської комунальної власності;
- утримання в належному стані та використання майна міської
комунальної власності;
- оренда майна міської комунальної власності;
- приймання майна у міську комунальну власність;
- відчуження майна міської комунальної власності.
Загальний обсяг виділених коштів за звітний період склав 2087,7 тис.грн.
Кошти спрямовувалися на виконання наступних заходів:
- витрати на утримання в належному стані та використання майна міської
комунальної власності;
- витрати пов’язані з передачею в оренду майна міської комунальної
власності;
- на заходи щодо приймання майна у міську комунальну власність;
- витрати на підготовку об’єктів приватизації до продажу;
- на заходи, які забезпечують облік майна;
- на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 132

Про виконання Програми придбання
в міську комунальну власність
Корюківської міської ради земельних ділянок
та інших об’єктів нерухомого майна
для суспільних потреб на 2020 рік
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми придбання в міську
комунальну власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших
об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік, керуючись ст. 27
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми придбання в міську комунальну
власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік взяти до відома
(додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 132
Інформація
про хід виконання Програми придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік
Програма спрямована на придбання в комунальну власність Корюківської
міської ради об’єктів, які перебувають у власності інших юридичних та
фізичних осіб, раціональне та ефективне управління майном міської
комунальної власності для задоволення потреб громади, покращення умов
надання послуг населенню.
У 2020 році було придбано у міську комунальну власність житловий
будинок та земельну ділянку на загальну суму 322,8 тис.грн.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 133

Про виконання Програми охорони
навколишнього природного середовища
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми охорони
навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 20182020 роки, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми охорони навколишнього
природного середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки взяти до
відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 133
Інформація
про хід виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Основна мета політики Корюківської міської ради у галузі охорони
навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки
направлена на стабільне функціонування і розвиток економіки міста та
сільських населених пунктів об’єднаної територіальної громади без збільшення
навантаження на навколишнє середовище, забезпечення переходу від ліквідації
наслідків забруднення до їх попередження, сприяння реальному переходу на
засади сталого, екологічно збалансованого розвитку.
Заходи Програми спрямовані на збереження та відтворення природних
ресурсів, забезпечення максимально ефективного використання природного
фактору, сприяння здоровому способу життя жителів громади та свідомого
ставлення їх до довкілля.
Вибір пріоритетних напрямків діяльності Корюківської міської ради в
галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального
природокористування та екологічної безпеки у 2018-2020 роках здійснено
відповідно до пропозицій виконкому міської ради, окремих підприємств
розташованих на території об’єднаної територіальної громади.
За час дії Програми з міського бюджету виділено 726,5 тис.грн.
Кошти були спрямовані:

на поліпшення технічного стану та благоустрою річки Бреч та її
притоки 397,1 тис.грн.;

на екологічно безпечне зберігання твердих побутових відходів у
селах громади – 199,6 тис.грн.;

на придбання розлиноїдної риби – 129,8 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 851,5тис.грн. будо
проведено реконструкцію КНС та каналізайного колектору в м. Корюківка.
В результаті виконання програмних заходів у 2018-2020 роках
забезпечено надійне функціонування всього господарського комплексу міської
об’єднаної територіальної громади в сфері забезпечення на належному рівні
охорони навколишнього природного середовища, здійснене заплановане
будівництво та покращено благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 134

Про виконання Програми приватизації
об’єктів міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
на 2018-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми приватизації об’єктів
міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на
2018-2020 роки, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми приватизації об’єктів міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 20182020 роки взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 134
Інформація
про хід виконання Програми приватизації об’єктів міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки
Метою Програми є підвищення ефективності економіки громади та
посилення її конкурентоспроможності, збільшення надходження до міського
бюджету коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення
конкурентності та прозорості продажу об’єктів приватизації.
На виконання програми у 2019 році будо приватизовано чотири об’єкти
малої приватизації і надійшло до бюджету розвитку коштів у сумі 1700,48 тис
грн.
У 2020 році будо приватизовано чотири об’єкти малої приватизації і
надійшло до бюджету розвитку коштів – 582,0 тис грн.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 135

Про виконання Програми забезпечення
малочисельних та віддалених сіл громади
товарами першої необхідності та хлібом
на 2018-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми забезпечення
малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої необхідності та
хлібом на 2018-2020 роки, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми забезпечення малочисельних та
віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020
роки взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 135
Інформація
про хід виконання Програми забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки
Головною метою програми є створення сприятливих умов для життя людей,
шляхом організації мобільних мереж роздрібної торгівлі, а також сприяння
організації виїзної торгівлі суб’єктами підприємницької діяльності та
забезпечення мешканців віддалених, малочисельних сіл продуктами першої
необхідності, хлібом та хлібобулочними виробами.
На території громади функціонують п’ять сіл, які на значну відстань
віддалені від центральної садиби.
Протягом останніх років в цих селах не працює торгівля. Жителі цих сіл
не мають змоги забезпечувати себе та свої сім’ї товарами першої необхідності,
хлібом та хлібобулочними виробами так, як переважна кількість населення
мають похилий вік та слабкий стан здоров’я.
Загальний обсяг фінансування Програми склав 62,3тис.грн., що дало
змогу забезпечити своєчасну доставку хліба та хлібобулочних виробів,
продуктів першої необхідності в віддалені, малочисельні села громади, згідно
договору, в кількості та асортименті відповідно до заявок, складених на основі
фізіологічної потреби і попиту населення.
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 136

Про виконання Програми розвитку
цивільного захисту на території
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми розвитку цивільного
захисту на території Корюківської міської ради на 2018-2020 роки, керуючись
ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми розвитку цивільного захисту на
території Корюківської міської ради на 2018-2020 роки взяти до відома
(додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 136
Інформація
про хід виконання Програми розвитку цивільного захисту на території
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями
зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними
природними явищами: підтопленнями, ураганами, буревіями, сильними
опадами, обледенінням.
Програма спрямована на вирішення комплексу завдань щодо
попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, забезпечення життя та здоров'я людей, мінімізація матеріальних і
фінансових витрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у
період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, підвищення рівня
техногенного захисту об'єктів підвищеної небезпеки, стабільного соціальноекономічному розвитку громади та покращення інвестиційного клімату.
За час дії Програми з міського бюджету виділено 299,4 тис.грн.
Кошти спрямовувалися на ліквідацію наслідків повені, пожежі на
сміттєзвалищі, наслідків буревію та дезінфекцію поверхонь (COVID-19).
Начальник фінансового відділу
Корюківської міської ради

О.БАРСУК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 137

Про виконання міської Програми
«Розвиток фізичної культури та
спорту на період до 2020 року»
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми «Розвиток фізичної
культури та спорту на період до 2020 року», керуючись ст. 27 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми «Розвиток фізичної культури та
спорту на період до 2020 року» взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 137
Інформація
про виконання міської Програми «Розвиток фізичної культури та спорту
на період до 2020 року»
Міська Програма «Розвиток фізичної культури і спорту на період до 2020
року» була затверджена рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради
VІІ скликання від 21 грудня 2017 року. Програма прийнята з метою відведення
фізичній культурі і спорту провідної ролі як важливого фактора здорового
способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних
цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини,
сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування
патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому
співтоваристві.
Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
Основними завданнями програми є:
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх
навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового
відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної
роботи серед інвалідів;
- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських
та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів;
- підвищення рівня кадрового, матеріально-технічного, фінансового,
науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення галузі;
- активізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального
обсягу асигнувань місцевих бюджетів, передбачених головним розпорядникам
коштів, які визначені виконавцями цих заходів, та інших джерел фінансування,
не заборонених законодавством.
Мета досягнута шляхом реалізації наступних заходів :
- чемпіонат області з легкої атлетики серед ДЮСШ;
- відкритий чемпіонат Менського району з легкої атлетики;
- першість області з футболу серед юнаків у м.Сосниця;
- першість області з футболу серед юнаків у м.Прилуки;
- першість області з футболу серед юнаків у м.Ніжин;
- обласні змагання з лижоролерів у м.Чернігів;
- змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» у м.Сосниця;
- змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» у м.Мена;
- відкритий чемпіонат області легкоатлетичного кросу у м.Чернігів;

- першість області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат у м.Чернігів;
- першість області з легкоатлетичного кросу пам’яті В.Ф.Філіпова» у
м.Чернігів;
- Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей та юнацтва
«Олімпійське лелеченя»;
- чемпіонат області з легкої атлетики у м.Чернігів;
- обласний етап Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна
ліга України»;
- чемпіонат України з лижних гонок серед школярів у м.Суми;
- футбольний фестиваль «Відкриті уроки футболу»;
- обласні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я»;
- відкритий чемпіонат області з легкої атлетики у приміщенні серед
чоловіків і жінок, юнаків і дівчат у м.Бровари.
У 2018-2020 роках на реалізацію програми передбачено із бюджету міста
1267,3 тис.грн. Використано - 950 тис.грн.
Рішенням другої сесії восьмого скликання Корюківської міської ради від
15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ затверджено міську Програму «Розвиток
фізичної культури та спорту на 2021 – 2022 роки».
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

І.НАУМЧИК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 138

Про виконання міської Програми
оздоровлення та відпочинку дітей
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми оздоровлення та
відпочинку дітей, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми оздоровлення та відпочинку
дітей взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 138
Інформація
про виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на період до 2020 року
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
виконавчим комітетом Корюківської міської ради проводилась відповідна
робота щодо оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини.
Рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання
від 22 січня 2017 року було затверджено міську Програму оздоровлення та
відпочинку дітей Корюківщини на період до 2020 року.
Щороку проводився аналіз виконання заходів програми та визначалися
першочергові завдання щодо їх реалізації.
На реалізацію заходів програми передбачалось:
2017 рік - 713,4 тис. грн., використано 418,2 тис. грн.
2018 рік- 799,7 тис. грн., використано 607,2 тис. грн.
2019 рік- 853,3 тис. грн., використано 709,3 тис. грн.
2020 рік – 896,4 тис. грн., використано 283,7 тис. грн. ( зменшення
фінансування у зв’язку із карантинними заходами).
Стан організації та проведення оздоровчої кампанії знаходився під
постійним контролем виконавчого комітету Корюківської міської ради.
Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
15 грудня 2020 року № 6-2/УІІІ затверджено міську Програму оздоровлення та
відпочинку дітей Корюківщини на 2021-2022 роки.
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

І.НАУМЧИК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 139

Про виконання міської Програми
«Шкільний автобус» на 2017-2020
роки»
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми «Шкільний автобус»
на 2017-2020 роки», керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми «Шкільний автобус» на 20172020 роки» взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 139
Інформація
«Про виконання міської Програми «Шкільний автобус» на 2017-2020
роки»
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 року
№ 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування», виконавчим комітетом Корюківської міської ради
проводиться відповідна робота щодо організації підвозу учнів, які проживають
за межею пішохідної доступності до загальноосвітніх навчальних закладів
Корюківської міської ради.
Рішенням четвертої сесії сьомого скликання Корюківської міської ради
від 22 лютого 2017 року затверджено міську Програму «Шкільний автобус» на
2017-2020 роки».
На початок 2020-2021 навчального року потребувало підвозу 464 учні.
Підвозились 100 % учнів. Підвіз учнів здійснювався – 11 шкільними
автобусами.
На реалізацію Програми на 2017-2020 роки передбачені кошти 9489,0 тис.
грн.
2017 р. – 754 тис. грн., використано - 812,2 тис. грн.
2018 р. – 2590 тис. грн., використано – 2263,4 тис. грн.
2019 р. – 3065 тис. грн., використано – 1132,2 тис. грн.
2020 р. – 3080 тис. грн., використано – 779 тис. грн.
Стан підвозу учнів, що потребували підвозу знаходився під постійним
контролем виконавчого комітету Корюківської міської ради.
Рішенням 2 сесії 8 скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ
затверджено міську Програму «Шкільний автобус» на 2021-2022 роки».
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

І.НАУМЧИК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 140

Про виконання Програми
національно-патріотичного
виховання на 2018-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми національнопатріотичного виховання на 2018-2020 роки, керуючись ст. 27 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми Програми національнопатріотичного виховання на 2018-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 140
Інформація
про виконання міської цільової Програми національно-патріотичного
виховання на 2018-2020 роки
Відповідно до Указів Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки» та від 01 грудня 2016 року № 534/2016 «Про
пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та
консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій
сфері» виконавчим комітетом Корюківської міської ради проводилась
відповідна робота щодо національно- патріотичного виховання учнів закладів
освіти та молоді Корюківської громади, зміцненню національної єдності та
консолідації українського суспільства серед населення.
Рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання
від 21 грудня 2017 року було затверджено міську цільову Програму
національно-патріотичного виховання на 2018-2020 роки.
Щороку проводився аналіз виконання заходів програми та визначалися
першочергові завдання щодо їх реалізації.
На реалізацію заходів програми передбачалось :
2018 рік- 268,9 тис. грн. , використано 255.0 тис. грн.
2019 рік- 291,4 тис. грн., використано 282,1 тис. грн.
2020 рік – 296,4 тис. грн., використано 53,0 тис. грн. (зменшення
фінансування у зв’язку із карантинними заходами).
Заходи національно-патріотичного спрямування організовувались і
проводились за сприяння виконавчого комітету Корюківської міської ради.
Рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
15 грудня 2020 року № 6-2/УІІІ затверджено міську цільову Програму
національно- патріотичного виховання на 2021-2022роки.
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

І.НАУМЧИК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 141

Про виконання
Програми підтримки дітей, батьки
яких загинули або отримали
інвалідність під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції,
у навчальних закладах
Корюківської міської ради
на 2019-2020 роки
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми підтримки дітей,
батьки яких загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради
на 2019-2020 роки, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми підтримки дітей, батьки яких
загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради
на 2019-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 141
Інформація
про виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або
отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019 - 2020
роки
Організація харчування дітей, батьки яких загинули або отримали
інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у
закладах освіти Корюківської міської ради у 2019 – 2020 роках, здійснювалась
на виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали
інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у
навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019 – 2020 роки,
затвердженого рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.12.2018 року.
Метою Програми є соціальна, педагогічна, психологічна підтримка дітей,
батьки яких загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої
участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), які навчаються і
виховуються в закладах освіти Корюківської міської ради, забезпечення
безкоштовним гарячим харчуванням даної категорій дітей за кошти місцевих
бюджетів. Основними завданнями Програми є надання додаткової пільги та
психологічних послуг дітям, які навчаються і виховуються в освітніх закладах
міської ради.

План (грн.)
Використано ( грн.)

2019 р.
13770
10620

Роки
2020 р.
13770
8700

ВСЬОГО

27540
19320

Рішенням другої сесії восьмого скликання Корюківської міської ради від
15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ затверджено Програму підтримки дітей, батьки
яких загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради
на 2021 – 2023 роки.
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

І.НАУМЧИК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 142

Про виконання міської Програми
«Шкільне харчування» за 2020 рік
Заслухавши інформацію щодо виконання Програми «Шкільне
харчування» за 2020 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання Програми «Шкільне харчування» за 2020
рік взяти до відома (додається).
2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської
ради для затвердження.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 30 березня 2021 року № 142
Інформація
про виконання Програми «Шкільне харчування» за 2020 рік
Організація харчування учнів у закладах загальної середньої освіти
Корюківської міської ради здійснювалася відповідно законів України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,
постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»,
від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011 № 116 «Про
затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів
у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» та
Програми «Шкільне харчування на 2020-2021 роки», затвердженої рішенням
тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
17.12.2019 №5-31/VII.
На території Корюківської міської ради у 2020 році функціонували 9
закладів загальної середньої освіти.
8 закладів загальної середньої освіти мають власні їдальні для
забезпечення учнів повноцінним і раціональним харчуванням. Для
Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня № 2, у зв’язку з відсутністю
харчоблоку у закладі, організовано гаряче харчування учнів на базі
Корюківської гімназії.
Закупівля продуктів для приготування страв у закладах здійснювалася
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
Станом на грудень 2020 року гарячим харчуванням було охоплено 1650
учнів, що становить 82% від загальної кількості учнів.
Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено 136 учнів. З числа:
- дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів
1- 11 класів на 18 грн. в день;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних
класах з числа учнів 1-11 класів на 17 грн. в день.
- учнів 1- 4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» на 17
грн. в день.;
- дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил)
із числа учнів 1 – 11 класів на 25 грн. в день.
У 2020 році на реалізацію програми передбачено 1316 тис. грн.
Використано 1283 тис. грн.
Організовано гаряче харчування за батьківські кошти.

Для організації харчування учнів міста, у 2020 році, у закладах загальної
середньої освіти Корюківської міської ради, введено 10 штатних одиниць (4 шт.
од – кухаря, 3 шт. од. – підсобного робітника кухні та 3 шт. од. комірника).
Здійснювалась оплата послуг (електроенергія, вода, водовідведення та ін.),
пов’язаних з організацією харчування учнів пільгових категорій та учнів, що
харчуються за батьківську плату.
Рішенням другої сесії восьмого скликання Корюківської міської ради від
15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ затверджено Програму «Шкільне харчування»
на 2021 – 2023 роки.
Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради

І.НАУМЧИК

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 143

Про затвердження структур
та штатних розписів
Розглянувши клопотання комунального підприємства «Благоустрій»
Корюківської місткої ради від 29.03.2021 року № 68, та у зв’язку із внесенням
зміни до Положення про Центр надання соціальних послуг Корюківської
міської ради відповідно до рішення четвертої сесії восьмого скликання
Корюківської міської ради від 25.02.2021 року № 56-4/VIІІ «Про внесення змін
до установчих документів Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити з 01 квітня 2021 року структуру та штатний розписи Центру
надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додається.
1.1. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
«Про затвердження структур та штатних розписів» від 24.12.2020 року № 451
вважати таким, що втратив чинність з 01.04.2021 року.
1.2. Директору Центру надання соціальних послуг Корюківської міської
ради Єрмоленко Т.О. попередити відповідних працівників про скорочення
посад та про істотну зміну умов праці.
1.3. Оплата праці працівників, посади яких скорочуються та/або
змінюються істотні умови праці, на час попередження здійснюється з
розрахунку середньомісячної заробітної плати.
2. Затвердити з 01 квітня 2021 року штатний розписи комунального
підприємства «Благоустрій» Корюківської місткої ради, що додається.
2.1. Пункт 3 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
«Про затвердження штатних розписів» від 28.01.2021 року № 40 вважати таким,
що втратив чинність з 01.04.2021 року.

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 30 березня 2021 року № 143
«Про затвердження структур
та штатних розписів»
СТРУКТУРА
Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради
станом на 01 квітня 2021 року
№
п/п

Назва посади

Кількість
штатних
одиниць

Апарат центру
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Директор
Заступник директора - начальник відділу соціальних служб
Головний бухгалтер
Провідний бухгалтер
Бухгалтер ІІ категорії
Інспектор з кадрів
Юрисконсульт І категорії
Інженер з охорони праці
Водій автотранспортних засобів
Прибиральник службових приміщень
ВСЬОГО
Відділ соціального обслуговування
Відділення соціальної допомоги вдома
Завідувач відділення
Фахівець із соціальної допомоги вдома
Соціальний працівник
Соціальний робітник
ВСЬОГО
Відділення натуральної та грошової допомоги
Завідувач відділення
Соціальний працівник ІІ категорії
Соціальний робітник
Швачка 3 розряду
Взуттьовик з ремонту взуття 3 розряду
Перукар І класу
ВСЬОГО
Відділення денного перебування
Завідувач відділення
Соціальний працівник
Сестра медична
Фахівець з фізичної реабілітації

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
11,0

1
1
1
54
57,0
1
1
1
1
0,75
1
5,75
1
1
1
1

ВСЬОГО
25.
26.
27.

Відділ соціальних служб
Фахівець із соціальної роботи І категорії
Фахівець із соціальної роботи ІІ категорії
Фахівець із соціальної роботи
ВСЬОГО
РАЗОМ:

Секретар міської ради

4,0
2
1
7
10
87,75
А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 30 березня 2021 року № 143
«Про затвердження структур
та штатних розписів»
Штат у кількості 87,75 штатних одиниць
із місячним фондом заробітної плати за
посадовими окладами 367957,25
Триста шістдесят сім тисяч дев’ятсот
п’ятдесят сім гривень 25 копійок

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2021 рік
з 01 квітня 2021 р.
Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради
(назва установи)

№

Назва структурного
підрозділу та посад

з/п
1

2

Кількість
штатних
посад

Посадовий
оклад

Фонд заробітної плати
на місяць за
посадовими окладами

(грн.)

(грн.)

3
4
Аппарат центру
1
8571

5

3

Директор
Заступник директора начальник відділу
соціальних служб
Головний бухгалтер

4

Провідний бухгалтер

1

4859

4859

5
6

Бухгалтер ІІ категорії
Інспектор з кадрів

2
1

4112
3872

8224
3872

7
8

Юрисконсульт І категорії
Інженер з охорони праці
Водій автотранспортних
засобів
Прибиральник
службових приміщень

1
1

4619
4379

4619
4379

1

2910

2910

1

2670

2670

1
2

9
10

1

7714

7714

1

7714

7714

Всього

1
2
3
4

11
51420
Відділ соціального обслуговування
Відділення соціальної допомоги вдома
Завідувач відділення
1
6889
Фахівець із соціальної
допомоги вдома
Соціальний працівник
Соціальний робітник

8571

55532

6889

1

4619

4619

1
54

4379
3872

4379
209088

Всього

57

19759

224975

Відділення натуральної та грошової допомоги
1

5260

5260

1

4619

4619

3

Завідувач відділення
Соціальний працівник ІІ
категорії
Соціальний робітник

1

3872

3872

4

Швачка 3 розряду

1

3151

3151

0,75

3391

2543,25

1
2

5
6

Взуттьовик з ремонту
взуття 3 розряду
Перукар I класу
Всього

1
2910
5,75
23203
Відділення денного перебування

2910
22355,25

1

Завідувач відділення

1

5260

5260

2
3

Соціальний працівник
Сестра медична
Фахівець з фізичної
реабілітації
Всього

1
1

4379
3872

4379
3872

1

3872

3872

4

17383

17383

4

Відділ соціальних служб
1
2
3

Фахівець із соціальної
роботи І категорії
Фахівець із соціальної
роботи ІІ категорії
Фахівець із соціальної
роботи
Всього
Всього

Секретар міської ради

2

5260

10520

1

4859

4859

7

4619

32333

10
87,75

14738
126503

47712
367957,25

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 144

Про затвердження фінансових планів
Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від
25.03.2021 року № 03-05/251, відповідно до ст. ст. 75, 78 Господарського кодексу
України, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської
ради на 2021 рік та затвердити його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 145

Про продовження договору оренди
майна міської комунальної власності
на аукціоні
Розглянувши звернення комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від
11.03.2021 року № 03-05/206, 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. Погодити комунальному некомерційному підприємству «Корюківська
центральна районна лікарня» Корюківської міської ради проведення аукціону,
за результатами якого може бути продовжено договір оренди від 03.04.2017
року, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фармсвіт
Здоров’я», частини приміщення загальною площею 24,15 кв.м., одна кімната на
І поверсі дитячого відділення, в нежитловій будівлі – корпус КНП
«Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 101,
м. Корюківка, Чернігівської області, або укладений з новим орендарем, за
умовами що додаються.
2. Затвердити умови та текст інформаційного повідомлення про
проведення аукціону, зазначеного в пункті 1 рішення, що додаються.
3. КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської
ради (Пивовар С.Г.) забезпечити оприлюднення в електронній торговій системі
оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди,
зазначеного в рішенні.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 30.03.2021 року № 145
Умови аукціону про продовження договору оренди
частини приміщення загальною площею 24,15 кв.м., одна кімната на
І поверсі дитячого відділення, в нежитловій будівлі – корпус КНП
«Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул.Шевченка, 101,
м. Корюківка, Чернігівської області
1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до
Переліку першого типу, а саме «Частина приміщення загальною площею 24,15
кв.м., одна кімната на І поверсі дитячого відділення, в нежитловій будівлі –
корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул.Шевченка,
101, м. Корюківка , Чернігівської області» (далі – Об’єкт оренди):
1.1. Розмір стартової орендної плати для електронного аукціону на
продовження договору оренди - 1042,05 грн. без ПДВ;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 521,03 грн. без
ПДВ;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій –521,03 грн. без
ПДВ.
1.2. Строк оренди: 4 роки.
1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні
становить:
- для чинного орендаря - 521,03 грн.;
- для інших учасників аукціону - 3000,00 грн.
1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,0 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. Чинний орендар має переважне право на продовження договору
оренди, відповідно до п. 149 Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 № 483
(далі – Порядок).
1.10. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням
згідно п. 6 Додатку 3 до Порядку, а саме: аптека (аптечний пункт).

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 30.03.2021 року № 145
Оголошення про продовження договору оренди
частини нежитлового приміщеннія на І поверсі дитячого відділення, в нежитловій
будівлі-корпус ЦРЛ загальною площею 24,15 кв.м., що знаходиться за адресою:
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівська область
1. Повне найменування і адреса орендодавця (балансоутримувача):
Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 02006320, вул. Шевченка, 101, м. Корюківка,
Чернігівська обл., тел. (0254) 2-12-98, електронна адреса: Leoniddom@i.ua.
2. Інформація про договір що продовжується:
- договір оренди б/н від 03.04.2017 року;
- строк на який укладався договір – 2 роки;
- термін дії по 02.04.2021 року;
- невід’ємні поліпшення не проводились.
- Орендар – Товариство з обмеженою відповідальністью «Фармсвіт Здоров’я», код
ЄДРПОУ 39717957.
3. Інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі,
визначеному пунктом 26 Порядку:
3.1. Назва об'єкта
Продовження договору оренди частини
нежитлового приміщення на І поверсі
нежитлової будівлі-корпус ЦРЛ загальною
площею 24,15 кв.м., що знаходиться за
адресою: Чернігівська область,
м. Корюківка, вул. Шевченка, 101.
3.2. Місцезнаходження об'єкта
вул. Шевченка, 101, м. Корюківка,
(обов'язково містить назву населеного
Чернігівська обл.
пункту)
3.3. Тип об'єкта
Нерухоме майно
3.4. Орган управління об'єкта
Виконавчий комітет Корюківської міської ради
3.5. Тип переліку
Першого типу
3.6. Залишкова балансова вартість, грн.
15065 грн
3.7. Первісна балансова вартість, грн.
34405 грн.
3.8. Пропонований строк оренди
4 роки
3.9. Наявність рішення щодо об'єкта про
Ні
включення об'єкта до переліку майна, що
підлягає приватизації
3.10. Погодження органу управління
Не потребує
3.11. Фото/відеоматеріали
Додаються окремими файлами
3.12. Площа об'єкта (кв. м)
Загальна площа 24,15 кв.м. в т.ч. корисною
19,32 м.кв.
3.13. Характеристика об'єкта оренди
Одна кімната на першому поверсі (біля
рентгенкабінету) в приміщенні 2-х поверхової
цегляної будівлі дитячого відділення КНП
«Корюківська ЦРЛ» біля рентгенкабінету

3.14. Технічний стан об'єкта
3.15. Потужність електромережі
3.16. Забезпеченість комунікаціями
3.17. Поверховий план
3.18. Наявність об'єкта у Державному
реєстрі пам'яток України
3.19. Цільове використання (у разі
неможливості використання за будь-яким
цільовим призначенням або для Переліку
другого типу)
3.20. Комунальні послуги (окремі особові
рахунки на об'єкт, відкриті
постачальниками комунальних послуг
(перелік рахунків)
3.21. Інформація про порядок участі
орендаря у компенсації
балансоутримувачу витрат на оплату
комунальних послуг (порядок)

Об’єкт оренди розташований в центральній
частині міста.
Об’єкт придатний для використання.
Технічний стан задовільний.
220 кВт.
забезпечено
На першому поверсі 2-х поверхової будівлі
Ні
Об’єкт оренди може бути використаний за
цільовим призначенням згідно п.6 Додатку 3
до «Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна», а саме : аптеки(аптечні
пункти) .
Окремі особові рахунки для оплати
комунальних послуг відсутні
Орендар відшкодовує КНП «Корюківська
ЦРЛ» витрати на утримання об’єкта оренди
згідно укладених договорів

4. Проект договору оренди: додається окремим файлом.
5. Умови оренди майна та додаткові умови оренди майна:
5.1. Стартова орендна плата для:
- електронного аукціону – 1042,05 грн. без ПДВ;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 521,03 грн.;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та
подальшого подання цінових пропозицій – 521,03 грн.
5.2. Строк оренди: 4 роки;
5.3. Інформація про цільове призначення об’єкта оренди: Об’єкт оренди може бути
використаний за цільовим призначенням згідно п.6 Додатку 3 до «Порядку передачі в
оренду державного та комунального майна» , а саме : аптеки (аптечні пункти).
5.4. Об’єкт оренди надається переможцю електронного аукціону в оренду без
права передачі в суборенду.
5.5. У разі виникнення виробничої необхідності у використанні орендованого
приміщенні для потреб КНП «Корюківська ЦРЛ», «Орендодавець» має право достроково
розірвати договір оренди повідомивши «Орендаря» не менш ніж за три місяці до
дострокового припинення дії договору оренди.
5.6. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам визначеним статтею 4 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
5.7.Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди, відповідно
до п.149 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою КМУ від 03.06.2020 №483.
6. Контактна особа: Давидов Леонід Миколайович, тел. (0257) 2-11-98, 0958891665.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8:00 до 17:00, обідня перерва з
13:00 до 14:00 за місцезнаходженням об’єкта: 15300, вул. Шевченка, 101, м. Корюківка ,
Чернігівська обл., Україна.

7. Інформація про аукціон:
7.1. Дата проведення електронного аукціону - 02.04.2021 року. Час проведення
встановлюється електронною системою автоматично.
7.2. У разі визнання аукціону, передбаченого частиною одинадцятою статті 18 Закону,
таким, що не відбувся, оголошуються аукціони, передбачені частинами одинадцятою та
тринадцятою статті 13 Закону.
7.3. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному
аукціоні зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
7.4. Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного
аукціону.
8. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон:
8.1. Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону:
встановлюється на рівні 1 відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди.
Крок аукціону для:
- електронного аукціону – 10,42 грн.;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 5,21 грн.;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та
подальшого подання цінових пропозицій – 5,21 грн.
8.2. Розмір гарантійного внеску:
- для чинного орендаря - 521,03 грн.,
- для інших учасників аукціону - 3000,00 грн..
8.3. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн..
8.4. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної
плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки.
9. Додаткова інформація:
9.1. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для
перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
9.2.
Оператор
електронного
майданчика
перераховує
на
рахунок
№UA473052990000026006016303011, одержувач: КНП «Корюківська ЦРЛ», код за ЄДРПОУ
02006320, банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків.
9.3. Переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт оренди: на рахунок
№UA473052990000026006016303011, одержувач: КНП «Корюківська ЦРЛ», код за ЄДРПОУ
02006320, банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк».
10. Технічні реквізити оголошення:
10.1. Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із
зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних днів з дати оприлюднення
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду.
10.2. Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в
алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 146

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
з визначення виконавця послуг з вивезення
побутових відходів на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008
року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових
відходів», постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року
№ 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», Законом
України «Про відходи», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади, що додається.
2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 4 рішення виконавчого
комітету Корюківської міської ради від 17 січня 2013 року № 17 «Про
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових
відходів»
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

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 30.03.2021 року № 146

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення
побутових відходів на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади

2021 рік
м. Корюківка

1. Загальні положення
1.1. Цей порядок розроблений відповідно до вимог Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи»,
постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 10 грудня 2008 року «Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та
постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року
«Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» (надалі –
Постанова №1173), та застосовується для визначення виконавця послуг по
вивезенню побутових відходів на території населених пунктів Корюківської
міської територіальної громади (далі − Порядок).
Питання, що не врегульовані даним Порядком вирішуються у
відповідності до Постанови №1173.
1.2. Порядок визначає затверджені замовником вимоги до вивезення
побутових відходів, режим роботи надавача послуг при обслуговуванні
об’єктів конкурсу, процедуру підготовки та проведення конкурсу по
визначенню надавача послуг з вивезення побутових відходів на території
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, замовником
яких є виконавчий комітет Корюківської міської ради і є обов’язковими для
конкурсної комісії та претендентів на участь у конкурсі.
1.3. Терміни, що вживаються в Порядку, мають таке значення:
- конкурсна пропозиція − умови надання послуг з вивезення побутових
відходів, що пропонуються претендентом з надання зазначених послуг,
можливість забезпечення яких підтверджується документально;
- конкурсна комісія − постійний орган, утворений Організатором для
розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначенням
переможця конкурсу;
- умови конкурсу − встановлені Організатором умови надання послуг
по вивезенню побутових відходів, визначені по відповідному об’єкту
конкурсу.
Інші терміни, що використовуються у цьому порядку, вживаються у
значенні, наведеному в Законах України «Про житлово-комунальні послуги»
та «Про відходи».
1.4. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на
конкурсних засадах надавача послуг з вивезення побутових відходів
незалежно від форм власності, які спроможні забезпечити належну якість
обслуговування підприємств, приватних підприємців та жителів населених
пунктів Корюківської міської територіальної громади з вивезення сміття з
дотриманням Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.
1.5. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет
Корюківської міської ради (далі − Організатор).
1.6. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.
1.7. Проведення конкурсу забезпечує Організатор та виконавчий апарат
Корюківської міської ради.

1.8. Об’єктом конкурсу є надання послуг для фізичних та юридичних
осіб, що проживають (зареєстровані) на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади з вивезення побутових відходів
згідно з графіком та утримання полігону побутових відходів.
1.9. Договір про організацію надання послуг з вивезення побутових
відходів та на утримання полігону твердих побутових відходів укладається з
переможцем конкурсу. Строк дії договору становить 5 років.
1.10. При проведенні конкурсу інтереси претендента може
представляти його керівник або інша особа, повноваження якої
підтверджуються довіреністю від імені претендента, оформленої згідно з
вимогами чинного законодавства України.
1.11. Організатор виконує функції з підготовки матеріалів для
проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних
пропозицій претендента – надавача послуг умовам конкурсу, та матеріалів
для подальшого встановлення відносин між організатором та претендентомнадавачем − переможцем конкурсу.
2. Підготовка конкурсу
2.1. Представник організатора розміщує не пізніше ніж за 30
календарних днів до початку конкурсу в місцевому друкованому засобі
масової інформації, або в інших офіційних друкованих засобах масової
інформації, оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити
наступну інформацію:
- найменування Організатора;
- мережа та графік вивезення побутових відходів;
- умови конкурсу;
- порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;
- кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою
подаються документи для участі в конкурсі;
- телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з
питань проведення конкурсу.
У конкурсі можуть брати участь претенденти - надавачі послуг (далі −
Претенденти), які відповідають вимогам, встановленим Законом України
«Про відходи», а також умовам проведення конкурсу.
3. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу
3.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні особи, які мають
відповідну матеріальні базу для надання послуг з вивезення побутових
відходів, транспортні засоби, які відповідають вимогам ст. 35 Закону України
«Про відходи».
Транспортні засоби, які Претендент пропонує залучити до вивезення
побутових відходів на території населених пунктів Корюківської міської

територіальної громади, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони
праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути
зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в
належному технічному і санітарному стані.
Для забезпечення надання послуг з вивезення побутових відходів та
експлуатації полігону твердих побутових відходів претендент - надавач
послуг зобов’язаний мати особисту чи орендовану виробничу базу.
Тариф на вивезення побутових відходів не повинен перевищувати
тариф, встановлений виконавчим комітетом Корюківської міської ради на час
оголошення конкурсу.
3.2. До участі у конкурсі не допускаються юридичні особи, які:
- визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких
порушено процедуру банкрутства, або які проходять процедуру ліквідації
суб’єкта господарювання;
- подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або
такі, що містять недостовірну інформацію;
- не відповідають вимогам ст. 35-1 Закону України «Про відходи».
4. Вимоги до надавача послуг
4.1. Надавачі послуг для забезпечення належної організації вивезення
побутових відходів зобов’язані:
- виконувати вимоги законодавчих та нормативно - правових актів
України у сфері надання житлово-комунальних послуг;
- виконувати вимоги законодавства щодо поводження з побутовими
відходами;
- утримувати транспортні засоби в належному технічному та
санітарному стані;
- забезпечувати контроль технічного та санітарного стану транспортних
засобів перед виїздом на маршрут;
- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв
та обслуговуючого персоналу;
- організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам
надання першої медичної допомоги потерпілим в дорожньо-транспортних
пригодах;
- забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв та обслуговуючого
персоналу згідно вимог чинного законодавства.
5. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу:
- заява на участь у конкурсі;
- фінансова звітність підприємства за останній звітний період;
- довідки з податкової служби, Пенсійного фонду про відсутність
боргових зобов’язань, дійсні на день проведення конкурсу;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових
реєстраційних талонів;
- довідка, складена у довільній формі, яка підтверджує наявність в
учасника відповідного обладнання та матеріально - технічної бази з збирання
та вивезення побутових відходів;
- довідка, складена у довільній формі про наявність працівників
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання
послуг із збирання та вивезення побутових відходів;
- інша інформація, яка надається за бажанням учасника конкурсу і
характеризує здатність підприємства надавати якісні послуги.
6. Визначення переможця конкурсу
6.1. Переможцем конкурсу визнається учасник, який відповідає
кваліфікаційним вимогам, визначеним Порядком проведення конкурсу на
надання послуг з вивезення побутових відходів та може забезпечити надання
послуг відповідної кількості та якості.
6.2. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсною
комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

О.БИКОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 147

Про погодження річного плану
надання послуг з поводження
з побутовими відходами
Розглянувши клопотання Корюківської житлово-експлуатаційна контори
від 16.02.2021 року № 77, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з поводження з побутовими відходами», наказуМіністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України 12 вересня 2018 року № 239 «Про затвердження Порядку розгляду
органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на
комунальні послуги, поданих для їх встановлення», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за № 1172/32624, керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити Корюківській житлово-експлуатаційній конторі річний план
надання послуг з поводження з побутовими відходами на 2021 рік, що додається.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 148

Про погодження витрат
паливно-енергетичних ресурсів для
КП «Корюківкаводоканал»
Розглянувши
клопотання
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 22.03.2021 року № 63,
відповідно до п. 1.10. наказу Державного комітету України з енергозбереження
від 22.10.2002 року № 112 «Про затвердження Основних положень з нормування
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2002 р., за №
878/7166, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Погодити загальновиробничі норми питомих витрат паливноенергетичних ресурсів для комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на 2021 рік, що додаються.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 149

Про надання дозволу на
підключення до централізованої
мережі водопостачання
Розглянувши
клопотання
комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради від 17.03.2021 року № 60 та
від 22.03.2021 року № 65, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі
водопостачання житлових будинків:
1.1. По вул. Польова, 47, м. Корюківка, власник – Симончук Сергій
Олегович.
1.2. По вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 6а, м. Корюківка, власник –
Царенко Андрій Володимирович.
1.3. По вул. Польова, 76, м. Корюківка, власник – Летута Олексій
Петрович.
2. Надати дозвіл КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на
виконання земляних робіт по підключенню зазначених будинків до міської
мережі водопостачання.
3. Зобов’язати комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради та власників житлових будинків, до яких проводиться
підключення, дотримуватися п. 4 «Проведення земляних робіт» Правил
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).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 150

Про виготовлення дублікатів
свідоцтв про право власності
Розглянувши заяви Васльєвої О.М від 19.03.2021 року, Мельник Т.Ю від
19.03.2021 року щодо надання дозволу на виготовлення дублікатів свідоцтв 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 Васильєвій Ользі Миколаївні на оформлення дубліката
свідоцтва про право власності на нерухоме майно – житловий будинок, що
розташований за адресою: Корюківський район, с. Гуринівка, вул. ХХХХ, що
було видано 25.10.2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Брецької
сільської ради від 22.10.2009 року № 77 на ім’я померлої Клименко Євдокії
Федотівни, у зв’язку із зіпсуванням оригіналу.
1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно від
25.10.2011 року, видане на ім’я Клименко Євдокії Федотівни, вважати
недійсним.
2. Надати дозвіл Мельник Тамарі Юхимівні на оформлення дубліката
свідоцтва про право власності на житловий будинок, що розташований за
адресою: м. Корюківа, вул. ХХХХ, що було видано 17.05.1982 року на підставі
рішення виконавчого комітету від 13.05.1982 року на ім’я померлого Мельника
Володимира Йосиповича, у зв’язку із втратою оригіналу.
2.1. Оригінал свідоцтва про право власності на житловий будинок від
17.05.1982 року, видане на ім’я Мельника Володимира Йосиповича, вважати
недійсним

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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 151

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши заяви Дворниченка М.В. від 15.03.2021 року, Панкратьєвої
О.С. від 16.03.2021 року, Скороход В.О. від 24.03.2021 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) Дворниченку Миколі Васильовичу
(вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер
облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ).
1.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
2. Надати допомогу в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень)
Панкратьєвій Оксані Сергіївні (фактична адреса: вул. ХХХХ, с. Олександрівка
Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків
ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), на лікування нехронічного захворювання
малолітнього сина Панкратьєва Ростислава Сергійовича.
2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».

3. Надати матеріальну допомогу на лікування нехронічного захворювання
в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) Скороход Валентині Олексіївні
(вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер
облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ).
3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ Акціонерне товариство «Полікомбанк».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 152

Про надання допомоги на поховання
Розглянувши заяви Гончарова О.В. від 19.03.2021 року, Грихна С.С. від
16.03.2021 року, та додані до них 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)
Гончарову Олександру Вікторовичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського
району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ,
паспорт серії ХХХХ), що здійснив поховання Гончарової Тетяни Вікторівни,
безробітної, яка померла 15.03.2021 року.
1.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
2. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 грн. (одна тисяча гривень)
Грихну Сергію Степановичу (вул. ХХХХ, с. Савинки Корюківського району,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії
ХХХХ), що здійснив поховання Матвієнка Романа Олексійовича, безробітного,
який помер 14.03.2021 року.
2.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».

3. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 грн. (одна тисяча гривень)
Рябцю Анатолію Вікторовичу (вул. ХХХХ, с. Прибинь Корюківського району,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії
ХХХХ), що здійснив поховання Сірої Любові Сергіївни, безробітної, яка
померла 19.03.2021 року.
3.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 153

Про квартирний облік
Розглянувши клопотання Корюківського районного суду Чернігівської
області від 18.02.2021 року № 01-39/3/2021, служби у справах дітей
Корюківської районної державної адміністрації від 21.03.2021 року № 1018/149, заяву Дюби О.М. від 11.03.2021 року, враховуючи рішення виконавчого
комітету Корюківської міської ради від 16 лютого 2021 року № 65 та від 22
лютого 2021 року № 83 «Про надання статусу службового житла та видачу
ордеру» та видані ордери на службове житло, керуючись ст. 39 Житлового
кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної ради народних
депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок від 07.01.1985
«Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Поставити на квартирний облік:
1.2. Карапуту Олену Олександрівну, ХХХХ р.н., особу, направлену у
порядку розподілу на роботу в іншу місцевість, черга позачергова, склад сім’ї –
3 особи:
1) чоловік – Карапута Андрій Андрійович, ХХХХ р.н.;
2) син – Карапута Денис Андрійович, ХХХХ р.н.
Підстава: клопотання Корюківського районного суду Чернігівської
області від 18.02.2021 року № 01-39/3/2021.
1.3. Лисенко Жанну Олександрівну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену
батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа.
Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від
21.03.2021 року № 10-18/149.

2. Зняти з квартирного обліку при виконавчому комітеті Корюківської
міської ради:
2.1. Максименка Михайла Ігоровича, ХХХХ р.н..
Підстава: ордер на службовий житловий будинок житловою площею 52,1
кв.м., виданий виконавчим комітетом Корюківської міської ради сім’ї з 3-х осіб
23 лютого 2021 року.
2.2. Дюбу Олександра Миколайовича, ХХХХ р.н.
Підстава: ордер на службову квартиру житловою площею 36,3 кв.м.,
виданий виконавчим комітетом Корюківської міської ради сім’ї з 3-х осіб
05 березня 2021 року; заява Дюби О.М. вх. № 72/04-05 від 11.03.2021.
3. Внести зміни до відповідних списків квартирного обліку осіб, які
перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення
житлових умов, з врахуванням пунктів 1, 2 даного рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 154

Про привітання жителів громади
з нагоди ювілеїв
Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від
19.03.2021 року № 34, 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.) кожному:
- Бабченко Марії Матвіївні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.);
- Олійник Валентині Петрівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.).
2. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
профінансувати кошти в сумі 1000 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) для виплати
матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. (сто 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 155

Про визначення місць виїзної торгівлі
Розглянувши колективну заяву громадян Алексієнко Л.В., Потапенко З.К.,
Єрмоленко Г.М., Кулак Т.Д., Журби О.В., Васильченко В.А., Ювженко Н.В. від
10.03.2021, клопотання старост відповідних старостинських округів
Корюківської міської ради 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 тимчасовий дозвіл фізичним особам - підприємцям на торгівлю
вінками, корзинами та квітами по вул. Вокзальна, 6, м. Корюківка, біля магазину
«Слов’янські шпалери» (зі сторони вул. Передзаводська, крім проїжджої частини
вулиці), з 12 квітня 2021 року по 11 травня 2021 року.
1.1. Зобов’язати вищезазначених підприємців укласти з Корюківською
житлово-експлуатаційною конторою договори на вивезення сміття з території,
зазначеної в п. 1, на період здійснення ними торговельної діяльності.
2. На території м. Корюківка визначити місцями виїзної торгівлі - вул. 8-го
Березня, біля будинків №№ 48-А та 100.
3. На території старостинських округів визначити місцями виїзної торгівлі:
3.1. Брецький старостинський округ:
- с. Гуринівка – вул. Робоча (біля автобусної зупинки);
- с. Лубенець – вул. Тосенка (біля автобусної зупинки);
- с. Ховдіївка – вул. Слобідська, біля будинку 9;
- с. Озереди – вул. Садова;
- с. Нова Гуринівка – вул. Поліська.

3.2. Будянський старостинський округ:
- с. Буда – вул. Центральна, 6А (біля сільського клубу);
- с. Соснівка – вул. Магістральна (біля павільйону);
- с. Маховики – вул. Шосейна, 3 (навпроти автобусної зупинки);
- с. Петрова Слобода – вул. Слобідська, 14 (біля колишнього магазину).
3.3. Домашлинський старостинський округ:
- с. Домашлин – вул. Центральна, 6 (в центрі села біля автобусної зупинки);
- с. Бешківка – вул. Українська.
3.4. Забарівський старостинський округ:
- с. Воловики – вул. Шкільна (біля приміщення магазину).
3.5. Наумівський старостинський округ:
- с. Наумівка – вул. Шевченка, 66а (площа, навпроти приміщення
Наумівського будинку народних традицій і дозвілля);
- с. Переділ – вул. Центральна (в центрі села);
- с. Турівка – вул. Шевченка (в центрі села).
3.6. Олександрівський старостинський округ:
- с. Олександрівка – вул. Центральна, 111 (центр села, біля старостату);
- с. Верхолісся – вул. Молодіжна, 49 (біля розібраного приміщення
магазину);
- с. Піски – вул. Незалежності, 3 (біля розібраного приміщення магазину).
3.7. Охрамієвицький старостинський округ:
- с. Охрамієвичі – вул. Перемоги, 23 (на асфальтній площадці у центрі
села);
- с. Охрамієвичі – вул. Перемоги, 24а (біля дитсадка у центрі села);
- с. Лупасове – вул. Садова, 2 (біля магазину Перелюбського споживчого
товариства);
- с. Романівська Буда – вул. Центральна, 6а(біля магазину Перелюбського
споживчого товариства).
3.8. Перелюбський старостинський округ:
- с. Перелюб – вул. Шевченка, 7 (біля бібліотеки, навпроти школи);
- с. Білошицька Слобода – вул. Центральна, 25 (біля магазину);
- с. Баляси – вул. Піщана, 2 (біля магазину).
3.9. Прибинський старостинський округ:
- с. Прибинь - вул. Центральна, 2 (біля відділення зв’язку та адмінбудівлею
СТОВ «Десна»);
- с. Шишківка – вул. Центральна, 22 (біля магазину Перелюбського
споживчого товариства);
- с. Рудня – вул. Ярославського, 11 (біля магазину Перелюбського
споживчого товариства).
3.10. Рейментарівський старостинський округ:
- с. Рейментарівка – вул. Шевченка, 3 (навпроти сільського клубу);
- с. Довга Гребля – вул. Центральна (біля автобусної зупинки);
- с. Олійники – вул. Центральна, 24.
3.11. Рибинський старостинський округ:

- с. Рибинськ – вул. Зелена (між адмінбудівлею старостату та автобусною
зупинкою «Павільон ринок»);
- с. Стопилка – вул. Шкільна, 27 Б;
- с. Новоселівка – вул. Партизанська, біля будинків №№ 10 та 38;
- с. Журавльова Буда – вул. Лісова, 20;
- с. Паростівське – вул. Весела, 41;
- с. Лісове – вул. Лісова, 15.
3.12. Савинківський старостинський округ:
- с. Савинки – вул. Гагаріна (біля автобусної зупинки);
- с. Савинки – вул. Лесі Українки (в центрі села біля ФАПу та сільського
клубу);
- с. Бурківка вул. Лісова, 11.
3.13. Сядринський старостинський округ:
- с. Сядрине – вул. Генерала білого (між будинком культури та
приміщенням старостату);
- с. Самотуги - вул. Першотравнева, 4 (біля будівлі магазину);
- с. Тельне – вул. Мирна, 29 (біля зупинки).
3.14. Тютюнницький старостинський округ:
- с. Костючки – вул. Лесі Українки, 2 (біля зупинки на місці розібраного
приміщення магазину);
- с. Костючки – вул. Кошового, 7 (біля повороту);
- с. Кугуки – вул. Дачна (навпроти будинку № 15);
- с. Самсонівка – вул. Зелена, 21А (біля розібраного магазину в центрі
села);
- с. Сахутівка – вул. Шевченка, 60 (в центрі села біля магазину «Діоніс»);
- с. Сахутівка – вул. Богдана Хмельницького (в центрі села територія біля
будинку № 47).
3.15. Хотіївський старостинський округ:
- с. Хотіївка – вул. Довженка, 9-б (центр села біля магазину).
4. Зобов’язати суб’єктів, що здійснюють виїзну торгівлю, дотримуватися
Правил 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).
4.1. Контроль за виконанням даного пункту по старостинських округах
Корюківської міської ради покласти на відповідних старост.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 156

Про питання управління
КНП «Корюківська ЦРЛ»
Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства
«Корюківська районна центральна лікарня» Корюківської міської ради від
23.03.2021 року № 03-05/244 щодо питань поточного управління
підприємством, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати з 01 березня 2021 року повноваження генеральному директору
комунального некомерційного підприємства «Корюківська районна центральна
лікарня» Корюківської міської ради, для оперативного та поточного вирішення
питань управління комунальним підприємством, в межах затверджених штатних
одиниць, проводити зміни до штатного розпису підприємства.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 157

Про преміювання
Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання начальників комунальних
підприємств «Благоустрій», «Корюківська житлово-експлуатаційна контора»,
«Корюківкаводоканал», «Убідьське» Корюківської міської ради, генеральних
директорів комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» та «Корюківська
центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, керуючись Положенням
про призначення, звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням тринадцятої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 року, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити Подання на преміювання начальника комунального
підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради Селюка Анатолія
Михайловича, що додається.
2. Затвердити Подання на преміювання начальника Корюківської житловоексплуатаційна контори Жоголка Андрія Олександровича, що додається.
3. Затвердити Подання на преміювання начальника комунального
підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради Бабича Сергія
Володимировича, що додається

4. Затвердити Подання на преміювання начальника комунального
підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради Малюк Лариси Миколаївни,
що додається.
5. Затвердити Подання на преміювання генерального директора комунального
некомерційного підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги
«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради Лещенко
Світлани Віталіївни, що додається.
6. Затвердити Подання на преміювання генерального директора комунального
некомерційного підприємств «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради Пивовара Сергія Григоровича, що додається.
7. Керівникам зазначених підприємства забезпечити виконання цього
рішення згідно вимог чинного законодавства.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 158

Про впорядкування
адресного господарства
Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з
наявністю подвоєної нумерації, керуючись 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 нову поштову адресу гаражу, який розташований на вулиці
Кошового в місті Корюківка, Корюківського району – Чернігівська область,
Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Кошового, гараж №49,
власником якого на підставі рішення Корюківського районного суду
№736/1396/20 від 09.02.2021 року є Лось Анатолій Борисович.
Підстава: заява вх. № 76/04-05 від 16.03.2021 року.
2. Присвоїти нову поштову адресу одноквартирному будинку, яка
розташована на вулиці Корня в селі Наумівка, Корюківського району –
Чернігівська область, Корюківський район, село Наумівка, вулиця Корня, буд.3,
власниками якого на підставі Свідоцтва про право власності на житло від
21.02.2005 року по ¼ частці є Светюха Юлія Анатоліївна, Светюха Наталія
Анатоліївна, Светюха Надія Іванівна, Светюха Анатолій Петрович.
Підстава: заява вх. № 83/04-05 від 23.03.2021 року.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 159

Про присвоєння адреси об’єкту будівництва
Розглянувши заяву Михайленка О.В. та додані до неї документи, після
отримання права на виконання будівельних робіт, відповідно до Тимчасового
порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам
будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою КМУ
від 27.03.2019 року № 367, Порядку присвоєння та зміни поштових адрес
об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної
громади, затвердженого 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’єкту будівництва (індивідуальний житловий будинок та
господарські будівлі), що розташований на земельній ділянці з кадастровим
номером 7422410100:01:001:1575, адресу:
Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка,
вул. Вокзальна, 48-А.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища.

Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 160

Про продаж лісоматеріалів
Розглянувши звернення гр. Стельмаха С.М, від 25.03.2021 року щодо
наміру огородження свої приватної території, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати підтвердження гр. Стельмаху Сергію Михайловичу, жителю
ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, на
придбання круглих лісоматеріалів в кількості 20 куб.м. для огородження
території, що перебуває у приватній власності заявника на підставі державного
акту на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 459060 від 23.01.20212
року (кадастровий номер 7422410100:01:002:1043).
2. Звернутися із клопотанням до ДП «Корюківське лісове господарство»
про продаж гр. Стельмаху Сергію Михайловичу, жителю ХХХХ, м. Корюківка
Корюківського району Чернігівської області, круглих лісоматеріалів в кількості
20 куб.м. для огородження території, що перебуває у приватній власності
заявника на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку
серії ЯК № 459060 від 23.01.20212 року (кадастровий номер
7422410100:01:002:1043).
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 161

Про запобігання поширенню
COVID-19 на території громади
Розглянувши протокол комісії Корюківської міської ради з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 29.03.2021 року
№3, протокол позачергового засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 27 березня 2021 року №15, на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236
«Про
встановлення
карантину
та
запровадження
обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» (зі змінами), керуючись ст. ст. 11, 28, 30 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб», ст. ст. 32, 36 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. З метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановити додаткові
обмежувальні заходи на території населених пунктів Корюківської міської
територіальної громади, до завершення дії карантину на території України, а
саме заборонити:
1.1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної
доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в
аеропортах;
1.2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім
приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 1.4 цього пункту;
1.3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
1.4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

А) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують
товарами на торговельних площах, в тому числі на ринках (повсякденних,
періодичних), не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами
харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного
призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку,
друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами,
кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу
відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених
суб’єктів господарювання;
Б) торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
В) провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності
фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей,
діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики,
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних
засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого
вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
Г) виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
Ґ) провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.
Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з
надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;
1.5. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних
масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історикокультурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом
аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови
обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб
та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу),
залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання,
пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;
1.6. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, відвідувачів, крім
спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
1.7. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних
клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного
контролю за станом здоров’я учасників;
1.8. Роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в
готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з
харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

1.9. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її
здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів
освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити
оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті 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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 162

Про знесення зелених насаджень
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених
пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах», ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають
знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням
земельних площ на території Корюківської міської ради (м. Корюківка) від
15.03.2021 року № 20-22, що додаються.
2. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають
знесенню чи пересадженню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням
земельних площ на території Наумівського старостинського округу
Корюківської міської ради від 18.03.2021 року №№ 23-24, що додаються.
3. Надати комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради дозвіл на знесення аварійних дерев, зазначених у актах обстежень.
4. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради
оприбуткувати дрова, отримані в результаті знесення зелених насаджень.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 163

Про затвердження дефектних актів та
кошторисних документацій
Заслухавши інформацію заступника міського голови Бикова О.М.,
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити дефектний акт та кошторисну документацію по об’єкту
«Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою вул. Вокзальна, 9 в м.
Корюківка», що додається.
2. Затвердити дефектний акт та кошторисну документацію по об’єкту
«Поточний ремонт асфальтного покриття доріг комунальної власності по
Корюківській ТГ», що додається.
3. Затвердити дефектний акт та кошторисну документацію по об’єкту
«Грейдерування доріг комунальної власності з підсипкою по Корюківській ТГ»,
що додається.
4. Затвердити дефектний акт та кошторисну документацію по об’єкту
«Поточний середній ремонт автомобільних доріг комунальної власності по м.
Корюківка (окремими ділянками)», що додається.
5. Затвердити дефектний акт та кошторисну документацію по
улаштуванню збірного бетонного паркану на території Корюківської ТГ, що
додається.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 164

Про використання коштів
Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від
29.03.2021 року № 03-05/284 щодо використання коштів згідно договору
Національної служби здоров’я України № 4648-Е920-Р000/02 від 28.01.2021
року, враховуючи закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від
19.06.2020 року № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших
працівників закладів охорони здоров’я», керуючись ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Надати
дозвіл
комунальному
некомерційному
підприємству
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради
виплатити працівникам підприємства премію за січень-березень 2021 року за
фактично відпрацьований час виходячи з розмірів:
- лікарям - 3700,00 грн;
- фахівцям (середньому медичному персоналу) - 2500,00 грн;
- молодшим медичним сестрам – 1250,00 грн;
- іншим працівникам – 1250,00 грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
30 березня 2021 року

м. Корюківка

№ 165

Про затвердження поточних
технологічних нормативів
використання питної води
Розглянувши клопотання комунального підприємства «Убідьське»
Корюківської міської ради від 29.03.2021 року, відповідно до ст. 40 Водного
кодексу України, ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», враховуючи Наказ Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 25.06.2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та
затвердження технологічних нормативів використання питної води
підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або
водовідведення», керуюсись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
виконком міської ради вирішив:
1. Затвердити для комунального підприємства «Убідьське» Корюківської
міської ради поточні індивідуальні технологічні нормативи використання
питної води строком на п’ять років, що додаються.
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

