
Порядок денний 

засідання виконкому Корюківської міської ради 

від 10 грудня 2020 року 

 

1. Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ «Про міський бюджет на 

2020 рік». 

2. Про внесення змін до міських Програм. 

3. Про  програми Корюківської міської ради на 2021-2023 роки. 

4. Про міський бюджет на 2021 рік.                                                                                                                                           

5. Про   План  (Програму)  соціально - економічного  та  культурного  розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік.  

6.  Про привітання Примачок М.П. з нагоди ювілею. 

7. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради.  

8. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

9. Про затвердження структури та штатної чисельності Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

10. Про затвердження коефіцієнтів співвідношень та штатного розпису                      

КП «Благоустрій». 

11. Про затвердження штатної чисельності працівників  закладів культури 

Корюківської  міської  ради на 2021 рік. 

12. Про преміювання. 

13. Про встановлення батьківської плати за харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти та затвердження категорій,  вартості харчування 

учнів 1-11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету. 

14. Про звільнення батьків, або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування 

дітей пільгових категорій у  закладах загальної середньої освіти Корюківської 

міської ради. 

15. Про встановлення  вартості одного дітодня харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Корюківської міської ради. 

16. Про затвердження розміру батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради. 

17. Про звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій у 

закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради. 

18. Про переведення квартири з житлового в нежитловий фонд. 

19. Про створення комісії. 

20. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. 

21. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

22. Про затвердження звітів про оцінку майна. 

23. Про продовження дії договору оренди майна міської комунальної власності 

за результатами проведення аукціону. 

24. Про продовження дії договору оренди майна міської комунальної власності 

без аукціону.  



25. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості міської комунальної 

власності, зміну його статусу та назви. 

26. Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження 

з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

27. Про надання матеріальної допомоги.  

28. Про надання допомоги на поховання. 

 



                                                                 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 404 

 

Про внесення змін до рішення 

тридцять першої сесії Корюківської міської ради  

сьомого скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ 

«Про міський бюджет на 2020 рік»  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись Бюджетним кодексом України, ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення змін 

до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 № 1-31/VIІ  «Про міський бюджет на 2020 рік», а 

саме: 
 

-    пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2020 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 196 037 308 гривень, в тому числі доходи 

загального  фонду міського бюджету – 186 038 588 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету – 9 998 720 гривень згідно з додатком             

1 до цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 211 469 568 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету – 169 328 267,96 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету – 42 141 300,04 гривень; 

 

- повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі           

45 500 гривень; 

 



- надання кредитів з міського бюджету у сумі 90 500 гривень, у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 45 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету –  45 500 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі                                    

25 674 080,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі                                  

25 674 080,04 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі             

10 000 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом», 
 

     «5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 40 634 003 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення.»; 

  

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

цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



                                                                           
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                   м. Корюківка                                            № 405 

 

Про внесення змін до 

міських Програм 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 

                          виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести на розгляд Корюківської міської ради питання про внесення 

змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської  ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 № 5-31/VIІ «Про затвердження міських Програм», а 

саме: 

1.1 Пункт 8 Паспорта Програми «Членські внески на 2020-2022 роки» 

«Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації 

програми, всього 25,6 тис. грн., в т.ч. 2020 рік – 7,6 тис. грн., 2021 рік – 9,0 тис. 

грн., 2022 рік – 9,0 тис. грн.» замінити на «Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний для реалізації програми, всього 51,6 тис. грн., 

в т.ч. 2020 рік – 7,6 тис. грн., 2021 рік – 22,0 тис. грн., 2022 рік – 22,0 тис. грн.».  

У розділі «Загальний обсяг фінансування Програми» цифру «25,6 тис. 

грн.» замінити на цифру «51,6 тис. грн.». 

       1.2. Пункт 7 Паспорта Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для 

реалізації Програми за кошти міського бюджету, усього: 2020 рік –                    

14 090 000,00 грн., 2021 рік – 12 630 000,00 грн., 2022 рік – 8 790 000,00 грн.» 

замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації 

Програми за кошти міського бюджету, усього: 2020 рік – 14 130 000,00 грн., 

2021 рік – 12 630 000,00 грн., 2022 рік – 8 790 000,00 грн.». 

У розділі 4 «Основні завдання Програми, обсяги та джерела 

фінансування» слова та цифри таблиці  у № з/п 5. КП «Убідське» «2020 рік -

1690000,00» замінити на «2020 рік – 1730000,00», у пункті Разом «2020 рік – 

14090000,00» замінити на «2020 рік – 14130000,00». 



        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 406  

Про  програми Корюківської 

міської ради на 2021-2023 роки 

        Заслухавши  інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Барсук О.І. про  програми  Корюківської  міської  ради на 2021-2023 роки,  

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

 

                                   виконком міської ради  вирішив : 

 

1. Інформацію начальника фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І. прийняти до відома. 

 

2. Подати на затвердження Корюківської міської ради проєкти  наступних  

програм: 

       Програми   «Фінансова    підтримка   громадських   організацій,   інвалідів,  

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення на 2021-2023 роки», 

що додається, 

       Програми  соціальної   підтримки  учасників   антитерористичної  операції, 

операції  Об’єднаних  сил, членів  їх  сімей – мешканців  Корюківської  міської 

ради на 2021-2023 роки, що додається, 

       Програми охорони навколишнього природного середовища Корюківської 

міської ради на 2021 - 2023 роки, що додається, 

       Програми організації та проведення громадських робіт для населення 

Корюківської  міської ради на 2021 - 2023 роки, що додається, 

       Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет 

жителів Корюківської міської ради на 2021-2023 роки», що додається, 

       Програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний 

дім» на 2021-2023 роки на території Корюківської міської ради, що додається, 

       Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки, що додається, 

       Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку 

притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в                  

м. Корюківка на 2021 рік, що додається, 

       Міська програма «Шкільний автобус» на 2021-2022 роки, 



       Програми придбання в міську комунальну власність Корюківської міської 

ради земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна для суспільних 

потреб на 2021 рік, що додається, 

       Програми забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади  

товарами  першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки, що додається. 

       Програми розвитку цивільного захисту на території Корюківської міської 

ради на 2021-2023 роки, що додається, 

       Програми «Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки», що 

додається, 

       Програми      приватизації     об’єктів     міської     комунальної      власності  

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, що додається, 

Міської цільової програми  «Громадське бюджетування (бюджет участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки», що 

додається.  

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 



                                                                                        
                                                                              У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                        м. Корюківка                                         № 407 

 

Про міський бюджет на 2021 рік  

 

          Заслухавши  інформацію  начальника  фінансового  відділу міської ради 

Барсук О.І.  про  міський бюджет на  2021  рік,  керуючись ст.  28 Закону  

України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

                                   виконком міської ради  вирішив: 

 

1. Подати на затвердження Корюківської міської ради проєкт міського 

бюджету на  2021 рік в наступному викладенні:  

 

«1. Визначити на 2021 рік: 

 

доходи  міського  бюджету у сумі 207 599 700 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду міського бюджету – 196 848 700 гривень та доходи 

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

1  до цього рішення; 

 

видатки міського бюджету у сумі 207 437 700 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду  міського бюджету  – 195 396 750 гривень та 

видатки спеціального фонду  міського бюджету  – 12 040 950 гривень; 

 

повернення  кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 

38700 гривень; 

      

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

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

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

 

профіцит за загальним фондом  міського  бюджету у сумі  1 289 950 

гривень згідно з додатком 2 до  цього рішення; 

 

дефіцит за спеціальним фондом міського  бюджету у сумі  1 289 950 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 



 

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі                   

10 000 гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду 

міського бюджету, визначених цим пунктом; 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками  3, 4 до цього рішення. 

 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  5 до 

цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно   

з додатком 6 до  цього рішення. 
 

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 30 268 900 гривень згідно з додатком 7 

до цього рішення. 

 

6.  Установити, що у загальному фонді  міського бюджету  на 2021 рік: 

        1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, 

визначені статтею 64  Бюджетного кодексу  України, та трансферти, визначені 

статтями  97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених 

статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);  

2) джерелами  формування у частині фінансування є надходження, 

визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу 

України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 
 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського  

бюджету  на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені  у частині 2 статті 72  

та частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

першої статті 691 Бюджетного кодексу України. 
 

8. Установити, що в 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 

міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 та частини 1 

статті 71 бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

 



9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками міського  бюджету видатки загального фонду  

на: 

-  оплату праці працівників бюджетних установ; 

-  нарахування на заробітну плату; 

        -  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;  

-  забезпечення продуктами харчування; 

-  оплату комунальних послуг  та енергоносіїв; 

-  трансферти населенню; 

-  поточні  трансферти  місцевим бюджетам.    

              

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право 

фінансовому відділу міської ради з 01 січня 2021 року в межах поточного 

бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) 

рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6).            

 

11. Надати право фінансовому відділу міської ради:  

1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати  

у порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів України, позики на покриття 

тимчасових  касових  розривів  міського бюджету, пов’язаних  із 

забезпеченням захищених статей видатків  загального фонду, в  межах 

поточного  бюджетного  періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського 

рахунку на договірних умовах без  нарахування  відсотків за  користування 

цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця  поточного бюджетного 

періоду; 

2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати 

позики на покриття  тимчасових касових розривів, що виникають за загальним  

фондом та бюджетом розвитку міського  бюджету, у фінансових установах на 

строк до трьох місяців у межах поточного  бюджетного періоду. 

 

       12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

 

13. Головним розпорядникам міського бюджету: 

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених 

їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне  і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та 

одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 



3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського 

бюджету; 

4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснити публічне представлення та публікацію інформації про 

виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність 

виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах 

виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48 

Бюджетного кодексу України; 

6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; 

7) забезпечити проведення своєчасних розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги  

зв’язку, які  споживаються бюджетними установами, та  укладення договорів 

розпорядниками нижчого рівня за кожним видом енергоносіїв у межах 

встановлених відповідним  розпорядником бюджетних  коштів обгрунтованих 

лімітів споживання. 

 

14. Дозволити фінансовому відділу міської ради вносити зміни до 

помісячного розпису  доходів та видатків міського бюджету, а у виключних 

випадках та за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних 

коштів здійснювати перерозподіл видатків за економічною  класифікацією в 

межах  його  загального обсягу бюджетних призначень по загальному та  

спеціальному  фондах міського бюджету. 

 

15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету 

Корюківської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань 

власності, бюджету,  соціально-економічного та культурного розвитку міста з 

послідуючим затвердження на сесії міської ради: 

       1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського 

бюджету та додаткових  трансфертів місцевим бюджетам; 

2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у 

межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника 

бюджетних  коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради; 

3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів 

трансфертів з інших  бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради 

з наступним  внесенням  змін до рішення «Про міський   бюджет на 2021 рік»; 



4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, 

які фінансуються за рахунок коштів міського  бюджету; 

5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з 

наступним внесенням змін до рішення «Про міський   бюджет на 2021 рік». 

6) здійснювати розподіл використання коштів, що надійшли за 

договорами внесків на розвиток інфраструктури громади з подальшим      

затвердженням на сесії міської ради. 

 

16. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року. 

 

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.» 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 



                                                                                       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 408  

 

Про План (Програму) соціально - 

економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021 рік  

 

       Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму Кукуюк О.Л. про План (Програму) соціально - 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2021 рік, керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Інформацію про План (Програму) соціально - економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на                  

2021 рік прийняти до відома. 

 

2. Подати на затвердження Корюківської міської ради проєкт Плану 

(Програми) соціально - економічного та культурного розвитку Корюківської 

міської територіальної громади на 2021 рік, що додається 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 



                                                                                        
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

10 грудня 2020 року                      м. Корюківка                                         № 409   

 

Про привітання Примачок М.П. 

з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів, 

керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

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

в Україні», 

 

                         виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку                     

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 500 грн.: 

-  Примачок Марії Пилипівні – жительці с. Гуринівка (ХХХХ р.н.). 

Підстава: клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

08.12.2020 № 142. 

 

2. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі               

500 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з даним рішенням. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                         м. Корюківка                                        № 410  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання Корюківської районної організації ветеранів, 

Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної допомоги, 

Корюківського району електричних мереж, керуючись Положенням про 

відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018, ст.ст. 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС за мужність і героїзм, проявлені при ліквідації наслідків 

аварії, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Рогового Анатолія Михайловича – жителя м. Корюківка, учасника 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

- Козела Миколу Івановича – жителя м. Корюківка, учасника ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

08.12.2020 № 141. 

1.1. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі                

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з п. 1 даного рішення. 

 

2. З нагоди Дня адвокатури нагородити Почесною грамотою Корюківської 

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

- Загальця Олександра Миколайовича, адвоката – за сумлінну працю, 

проявлену ініціативність, оперативність та значний особистий внесок у 

забезпечення стабільного функціонування системи безоплатної вторинної 

допомоги. 



Підстава: Менського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги від 25.11.2020 № 04-15/522/01. 

2.1. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі                

300 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 50 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з п. 2 даного рішення. 

 

3. З нагоди Дня енергетика нагородити Почесною грамотою Корюківської 

міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Лободу Володимира Федоровича, електромонтера оперативно-виїзної 

бригади 5 групи оперативно-диспетчерської групи Корюківського району 

електричних мереж – за багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм; 

- Чубару Ігоря Михайлович, диспетчера оперативно-диспетчерської групи 

Корюківського району електричних мереж – за сумлінну працю та високий 

професіоналізм. 

Підстава: подання Корюківського району електричних мереж                            

вх. № 675/04-02 від 09.12.2020. 

3.1. Фінансовому відділу (Барсук О.І.) профінансувати кошти в сумі                

600 грн. для виплати матеріальної допомоги та в сумі 100 грн. для придбання 

квітів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.) забезпечити 

перерахування коштів згідно з п. 3 даного рішення. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

10 грудня 2020 року                         м. Корюківка                                               № 411  

 

Про порушення клопотання про 

присвоєння почесного звання  

України «Мати-героїня» 

 

Розглянувши заяву Приходько А.І. та додані до неї документи, керуючись 

Законом України «Про державні нагороди України», ст. 39 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 29.06.2001 

№476/2001 «Про почесні звання України», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

Порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання «Мати - героїня»: 

 

 - Приходько Аллі Іванівні, матері шістьох дітей. 

 Підстава: заява вх. 279/04-05 від 08.12.2020. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 



                                                              
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                      м. Корюківка                                           № 412 

 

Про затвердження структури та 

штатної чисельності Відділу освіти,  

культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 09.12.2020 № 01-11/905, відповідно до 

Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням сорокової сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.08.2020 № 3-40/VII «Про 

внесення змін до Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні»,  

                                   виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити  наступну структуру  та  штатну  чисельність Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради (далі – Відділ): 

Апарат Відділу (посадові особи місцевого самоврядування)   - 4  
Начальник Відділу – 1 

Завідувач сектору культури та культурно – масової роботи – 1 

Головний  спеціаліст – 1 

Спеціаліст І категорії – 1 

 

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Відділу  - 4 

Директор – 1 

Консультант – 2 

Психолог – 1 

 

Централізована бухгалтерія Відділу – 9  

Головний  бухгалтер – 1 

Заступник головного бухгалтера – 1 

Економіст – 1 



Бухгалтер – 6. 

 

Відділення господарського забезпечення Відділу – 9,5 

Начальник – 1 

Юрисконсульт – 1 

Економіст – 2 

Інженер – 3 

Діловод – 1 

Водій автотранспортних засобів – 1 

Прибиральник службових приміщень – 0,5. 

 

Загальна кількість штатних одиниць – 26, 5. 

 

2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року. 

 

 

Міський голова                                                            Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                        м. Корюківка                                        № 413 

 

Про затвердження коефіцієнтів  

співвідношень та штатного 

розпису КП «Благоустрій» 

  

       Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 08.12.2020 № 226  щодо 

затвердження коефіцієнтів співвідношень розмірів мінімальних місячних 

посадових окладів працівників підприємства до мінімальної тарифної                

ставки робітника І розряду основного виробництва, штатного розкладу                    

КП «Благоустрій» у зв’язку з підвищенням з 01 січня 2021 року розміру 

мінімальної заробітної плати, керуючись  ст.ст. 30, 40, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       Затвердити  з 01 січня  2021 року коефіцієнти співвідношень розмірів 

мінімальних місячних посадових окладів працівників КП «Благоустрій» до 

мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва та 

штатний  розпис  комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської 

міської ради та, що додаються. 

 

             

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 414  

 

Про затвердження штатної чисельності 

працівників  закладів культури Корюківської   

міської  ради на 2021 рік 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 04.12.2020 № 01-11/ 888, керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами  України 

«Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,  згідно наказу 

Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування 

умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», 

постанови Кабінету Міністрів від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери»,  

                                  виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити штатну чисельність працівників закладів культури 

Корюківсьокї міської ради, а саме: 

 - штатну чисельність працівників  Корюківського історичного музею 

Корюківської міської ради ( додаток 1); 

- штатну чисельність працівників сільських будинків культури та клубів 

Корюківської міської ради ( додаток 2); 

- штатну чисельність працівників міського будинку культури Корюківської 

міської ради ( додаток 3); 

- штатну   чисельність   працівників    Корюківської    публічної    бібліотеки  

( додаток 4). 

 

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

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

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 листопада 2020 року                  м. Корюківка                                        № 415 
 

Про преміювання   

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання генерального 

директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради Лещенко С.В., директора комунальної устаови 

«Трудовий архів» Корюківської міської ради Іваненко Т.В., директора 

Корюківського міського молодіжного центру «КУБ» Онищука В.Л. за 

результатами роботи, 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, ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

           виконком міської ради вирішив: 

1. Затвердити Подання на преміювання генерального директора 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської 

міської ради Лещенко Світлани Віталіївни, що додається. 
 

2. Затвердити Подання на преміювання директора комунальної установи 

«Трудовий архів» Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни, що 

додається. 
 

3. Затвердити Подання на преміювання директора Корюківського 

міського молодіжного центру «КУБ» Онищука Володимира Леонідовича, що 

додається. 
 

4. Керівникам зазначених підприємств, установ забезпечити виконання 

цього рішення згідно вимог чинного законодавства. 
 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Савченка О.М.. 

 

Міський голова                                                        Р.АХМЕДОВ 



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 416  
 

Про встановлення батьківської плати  

за харчування учнів закладів загальної середньої освіти  

та затвердження категорій,  вартості харчування  

 учнів 1-11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету 

 

       Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 04.12.2020 № 01-11/891, керуючись Законами  

«Про  повну загальну  середню  освіту», «Про внесення змін  до деяких 

законодавчих  актів України», Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»,  «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених 

осіб»,  «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав 

безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України», 

постановами Кабінету Міністрів України 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 податку на додану 

вартість», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у  

навчальних  та дитячих закладах  оздоровлення  та відпочинку» (зі змінами),  

спільним   наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Міністерства  

охорони здоров’я    від  01.06.2005  № 242/329  «Про  затвердження  Порядку  

організації    харчування  дітей  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах», з 

метою соціального захисту учнів, забезпечення їх повноцінним харчуванням у 

закладах загальної середньої освіти  Корюківської міської ради, відповідно  до 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

  

                                    виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Встановити  з 01 січня 2021  року батьківську плату за харчування учнів  

1-11 класів, вихованців групи продовженого дня закладів загальної середньої 

освіти  у розмірі  до 17 грн. (крім учнів категорійних родин, вказаних у п. 2 

даного рішення). 



       2. Затвердити з 01 січня 2021 року категорії та  вартість харчування  учнів 

1- 11 класів, які харчуються за кошти міського бюджету:  

       2.1.  Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування із числа 

учнів 1-11 класів  на  18 грн.  в день. 

       2.2. Діти з особливими освітніми  потребами, які навчаються у 

інклюзивних класах  із числа учнів 1- 11 класів на  17 грн.  в день.    

       2.3. Учні 1- 11 класів із сімей, які отримують допомогу  відповідно до 

Закону України «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» на 17 грн.  в день.   

       2.4. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус  

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних  дій  і збройних конфліктів, з 

числа учнів 1- 11 класів на 17 грн. в день. 

       2.5 Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час 

захисту незалежності та суверенітету України, з числа учнів 1- 11 класів  на     

25 грн. в день. 

       2.6. Діти, батьки яких загинули або отримали  інвалідність  під час 

безпосередньої участі  в антитерористичній операції  із числа учнів 1- 11 класів 

на  25  грн. в  день. 

 

       3. Витрати, пов’язані  з наданням  послуг з харчування учнів, що 

харчуються за батьківську плату, закладів загальної середньої освіти 

здійснювати  за рахунок коштів міського бюджету,  а саме:  

-      утримання  обслуговуючого персоналу їдалень шкіл; 

-      оплата енергоносіїв та інших видатків. 

 

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

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

 

 

Міський голова                                                                   Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 417  

 

Про звільнення батьків, або осіб, які їх  

замінюють, від плати за харчування дітей 

пільгових категорій у  закладах загальної  

середньої освіти Корюківської міської ради 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 04.12.2020 № 01-11/892, керуючись Законами 

України «Про  повну загальну  середню  освіту», «Про внесення змін  до 

деяких законодавчих  актів України», Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»,  «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених 

осіб»;  «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав 

безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України»,  ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

        1. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють від плати за харчування у 

закладах загальної середньої освіти  Корюківської міської ради: 

   1.1.   Дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа 

учнів 1- 11 класів. 

        1.2. Дітей з особливими освітніми  потребами, які навчаються у 

інклюзивних класах з числа учнів 1- 11 класів. 

        1.3 Учнів 1- 11 класів із сімей, які отримують допомогу  відповідно до 

Закону України «Про державну  соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям». 

        1.4. Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус  

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних  дій  і збройних конфліктів з числа 

учнів 1- 11 класів. 

        1.5 Дітей, один із батьків який загинув (пропав безвісти), помер під час 

захисту незалежності та суверенітету України з числа учнів 1- 11 класів. 



        1.6. Дітей, батьки яких загинули або отримали  інвалідність  під час 

безпосередньої участі  в антитерористичній операції. 

 

        2. Затвердити перелік документів, на підставі яких здійснюється 

звільнення від плати за харчування пільгових категорій дітей закладів 

загальної середньої освіти (додаток 1). 

   

        3. Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2021 року. 

 

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

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

 

 

 

Міський голова                                                                   Р. АХМЕДОВ 



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 418  
 

Про встановлення  вартості одного дітодня 

харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти Корюківської міської ради 
 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 04.12.2020 № 01-11/881, керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін 

до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», ст. 35 Закону 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  
 

                                 виконком міської ради вирішив: 
 

         1.   Встановити  середню   вартість  одного  дітодня  харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради  з 01 січня 2021 року, а 

саме: 

      - вартість одного дітодня у Наумівському ДНЗ «Сонечко»,  

Сядринському ДНЗ «Барвінок», Олександрівському ДНЗ «Малятко», 

Перелюбському ДНЗ «Пролісок» -  26  грн.; 

     -  вартість одного дітодня у Корюківському ДНЗ № 1 «Дельфін», 

Корюківському ДНЗ № 4 «Веселка» -  29 грн.. 

  

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

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

 

 

Міський голова                                                            Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 419  
 

Про затвердження розміру  

батьківської плати за харчування дітей у  

закладах дошкільної освіти  

Корюківської міської ради 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 04.12.2020 № 01-11/882, керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін 

до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», ст. 35 Закону 

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

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

                                виконком міської  ради вирішив: 

 

    1. Затвердити на 2021 рік розмір батьківської плати за харчування дітей у  

закладах дошкільної освіти Корюківської міської ради на рівні 60 % від 

вартості харчування однієї дитини на день з 01 січня  2021 року. 

 

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

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

 

 

Міський голова                                                       Р.АХМЕДОВ 



                                                               
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                         № 420  

 

Про звільнення від плати за харчування  

дітей пільгових категорій 

у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради 

 

        Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 04.12.2020 № 01-11/883, керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін 

до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», ст. 35 Закону 

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

місцеве самоврядування в Україні»,   

 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Звільнити батьків або осіб, що їх замінюють, від плати за харчування 

дітей наступних пільгових категорій у закладах дошкільної освіти 

Корюківської міської ради  у 2021 році: 

       -  дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

   -  дітей - інвалідів; 

   - дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України   

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

   - дітей, батьки яких загинули або є інвалідами внаслідок участі в 

АТО/ООС, 

   -  дітей  внутрішньо  переміщених осіб,  які  виїхали  з  АР Крим  та                            

м. Севастополь, Донецької, Луганської областей. 

  

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

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

 

 

Міський голова                                                       Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                   м. Корюківка                                             № 421  

 

Про переведення квартири  

з житлового в нежитловий фонд 

 

        Розглянувши  заяву  Костючок Руслани Олександрівни щодо переведення 

належного їй житлового приміщення по вул. Шевченка, 52, кв. 17 в нежитлове 

для подальшої його реконструкції під приміщення для надання послуг 

перукарні та салону краси, довідку БТІ від 08.10.2020 № 442/10-20, керуючись 

ст.ст. 41, 42 Конституції України, ст.ст. 7, 8, 150 Житлового Кодексу 

Української РСР,  ст.ст. 319, 320 Цивільного кодексу України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

                                    виконком міської ради вирішив: 

1. Перевести квартиру № 17 по вул. Шевченка, 52, м. Корюківка, яка 

належить Костючок Руслані Олександрівні на підставі договору купівлі - 

продажу від 24.09.2020, реєстраційний № 1002, з житлового в нежитловий фонд 

з метою улаштування приміщення з окремим входом для провадження 

підприємницької діяльності (надання послуг перукарні та салону краси). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 
 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                   м. Корюківка                                            № 422  

 

Про створення комісії 

 

       Враховуючи численні звернення громадян щодо впорядкування адрес 

гаражів,  що розташовані на розі вулиць Кошового та Франка в м. Корюківка, 

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

Україні»,  

 

                                   виконком міської ради вирішив:   

 

       Для впорядкування адресного господарства гаражної забудови на розі 

вулиць Кошового та Франка в м. Корюківка створити комісію в наступному 

складі: 

 

Голова комісії – Савченко О.М., перший заступник міського голови. 

Члени комісії: 

Ващенко І.О. – начальник юридичного відділу – державний реєстратор 

юридичного відділу виконавчого апарату Корюківської міської ради, 

Єрмоленко Я.С. – начальник Відділу архітектури, містобудування та житлово-

комунального господарства Корюківської міської ради -  головний архітектор, 

Скиба Т.В. – начальник відділу земельних ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату Корюківської міської ради, 

Кривда Т.Ф. – начальник комунального підприємства «Рампа» Корюківської 

міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                     м. Корюківка                                        № 423 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Племінне господарство «Бреч», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 159409054 від 13.03.19, виданий на підставі акту приймання-

передачі нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 10.07.2018 видавник: 

сторони Бондар В.О. та ТОВ ПГ «Бречь», відповідно до пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 

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

Закону України «Про основи містобудування», ст.ст. 26, 29 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 31.05.2017 № 135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень»,  

 

                           виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проєктування об’єкта будівництва «Нове будівництво адміністративної будівлі 

туристично-готельного комплексу за адресою: вул. Шкільна, 17, с. Бреч, 

Корюківського району, Чернігівської області» ТОВ «Племінне господарство 

«Бреч» (код ЄДРПОУ: 36584676) на ділянці площею 0,2545 га, кад. номер 

7422481500:01:000:0113.  

 

2.   Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта.  

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

що мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проєкту 

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

України. 



2.3. Звернутися в Управління Державної архітектурно-будівельної 

інспекції в Чернігівській області для отримання дозвільних документів, які 

дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

2.4. Звернутись до виконавчого комітету із заявою про укладення 

договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та 

надати документи, що підтверджують загальну кошторисну вартість 

будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства 

Корюківської міської ради – головного архітектора Єрмоленко Я.С. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                     м. Корюківка                                            № 424 

 

Про затвердження будівельного паспорта  

забудови земельної ділянки 

        Розглянувши звернення гр. Воронович Н.С. про видачу будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо 

намірів забудови земельної ділянки, відповідно до наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства 

України від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України  «Про 

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

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

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

                                  виконком міської ради вирішив: 

1.   Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки «Нове 

будівництво гаража» за адресою: вул. Зарічна, 70, м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області. Власник земельної ділянки  - Воронович                     

Ніна Семенівна, документ, що підтверджує право власності - Договір 

дарування земельної ділянки від 23.11.2011 № 2791; кадастровий номер 

7422410100:01:002:1057, площа ділянки - 0,1 га. 

 

2.    Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

 



2.3.  При проєктуванні і будівництві об’єкта містобудування 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва  житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

2.5. Прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня  2020 року                 м. Корюківка                                              № 425 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 

 

Розглянувши звіти про оцінку майна:  

будівлі котельні площею 398,8 кв.м. з димовою трубою, обладнанням 

(згідно з переліком) та мережі теплопостачання, що розташовані за адресою: 

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка, 99, 99а, виконаний 

приватним підприємством «Десна – Експерт – М», та наданий орендарем, 

будівлі котельні площею 223,4 кв.м. з димовою трубою та обладнанням 

(згідно з переліком), що розташовані за адресою: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 80, виконаний приватним підприємством   

«Десна – Експерт – М», та наданий орендарем, 

будівлі котельні площею 261,5 кв.м. з димовою трубою, обладнанням 

(згідно з переліком) та мережі теплопостачання, що розташовані за адресою: 

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка, 68, виконаний приватним 

підприємством «Десна – Експерт – М», та наданий орендарем, 

керуючись  ст. 29 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», 
 

                                   виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: будівлі котельні площею                  

398,8 кв.м. з димовою трубою, обладнанням (згідно з переліком) та мережі 

теплопостачання, що розташовані за адресою: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 99, 99а, ринкова вартість якого, згідно звіту, 

станом на 01.10.2020 становить 9 934 247,46 грн. (дев’ять мільйонів дев’ятсот 

тридцять чотири тисячі двісті сорок сім гривень 46 копійок), без врахування 

ПДВ.  

 

 2. Затвердити звіт про оцінку майна: будівлі котельні площею                   

223,4 кв.м. з димовою трубою та обладнанням (згідно з переліком), що 

розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Шевченка, 

80, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом на 01.10.2020 становить 



372 614,69 грн. (триста сімдесят дві тисячі шістсот чотирнадцять гривень              

69 копійок), без врахування ПДВ. 

 

3. Затвердити звіт про оцінку майна: будівлі котельні площею                 

261,5 кв.м. з димовою трубою, обладнанням (згідно з переліком) та мережі 

теплопостачання, що розташовані за адресою: Чернігівська область, 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 68, ринкова вартість якого, згідно звіту, станом 

на 01.10.2020  становить 7 033 744,94 грн. (сім мільйонів тридцять три тисячі 

сімсот сорок чотири гривні 94 копійки), без врахування ПДВ.    

 

 

Міський голова                                                                              Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня  2020 року                 м. Корюківка                                              № 426 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження дії договору оренди 

майна міської комунальної власності 

за результатами проведення аукціону 

 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська центральна районна 

лікарня» від 04.12.2020 № 03-05/1237,  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 дію договору оренди від 

02.03.2015, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Ліки 

України», про оренду приміщення загальною площею 40,25 кв.м. в нежитловій 

будівлі – корпусі ЦРЛ, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 101, 

м. Корюківка Чернігівської області, або укладений з новим орендарем за 

умовами, що додаються. 

 

2. КНП «Корюківська центральна районна лікарня» (Пивовар С.Г.) 

оприлюднити в електронній торговій системі (ЕТС) інформацію про 

проведення аукціону. 

 

     

  Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                 м. Корюківка                                              № 427 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про продовження дії договору оренди 

майна міської комунальної власності 

без аукціону  

 

Розглянувши листи АТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» № 1325 від 

15.07.2020, № 1574 від 15.08.2020, № 2574, № 2578 від 07.12.2020, надані 

орендарем копії звітів про оцінку  орендованого майна, враховуючи рішення 

сорокової сесії сьомого скликання від 20.08.2020 року № 7-40/VII «Про 

затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організації, що 

надають соціально важливі послуги»,  керуючись ст. 29 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Продовжити дію договору оренди цілісного майнового комплексу від               

01 червня 2003 року № 478, укладеного з акціонерним товариством 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», терміном на 2 роки 5 місяців, а саме: з             

12 грудня 2020 року по 12 травня 2023 року, з розрахованою орендною платою 

в розмірі 22 000,90 (двадцять дві тисячі гривень 90 копійок), яка 

застосовуватиметься з 12 грудня 2020 року, з подальшим коригуванням цієї 

орендної плати на індекс інфляції, в тому числі за грудень 2020 року. 

 

2. Оприлюднити в електронній торговій системі (ЕТС) інформацію про 

продовження дії договорів, зазначених в рішенні, та договори оренди. 

 

3. Внести на чергову сесію міської ради питання про затвердження даного 

рішення. 

 

4. Виконавчому апарату міської ради та її виконкому забезпечити 

виконання цього рішення. 

  

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 
 



                                                                                       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                  м. Корюківка                                            № 428 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про присвоєння поштової адреси  

об’єкту нерухомості міської комунальної власності, 

зміну його статусу та назви 

 

Розглянувши звернення Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 09.12.2020 № 01-11/902, подання старости 

Забарівського старостинського округу від 09.12.2020, керуючись ст. 29 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

                         виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти окрему поштову адресу об’єкту нерухомості – котельні 

будинку культури по вул. Гагаріна, с. Забарівка Корюківського району 

Чернігівської області, а саме: вул. Гагаріна, 29 Б, с. Забарівка, Корюківський 

район Чернігівська область. 

 

        2. Змінити статус та назву об’єкта нерухомості – «Котельня будинку 

культури»,  розміщеного по вул. Гагаріна, 29 Б, с. Забарівка Корюківського 

району Чернігівської області, на «Гараж».  

 

 

Міський голова                                                                Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                        № 429 

 

Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо безпечного поводження 

з тілами померлих осіб з підозрою або 

підтвердженням коронавірусної  

хвороби (COVID-19) 

 

На виконання постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 27.03.2020 № 4 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або 

підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами від 11.11.2020), 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. Затвердити Тимчасові рекомендації щодо безпечного поводження з 

тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

Міський голова Р.АХМЕДОВ 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004488-20#n10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004488-20#n10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004488-20#n10


                                                                                       
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                        м. Корюківка                                       № 430 

 

Про надання матеріальної допомоги                            

 

       Розглянувши звернення депутатів міської ради Тарасенка В.О.,                

Милейка С.О, Лещенко С.В., Пивовара С.Г., Купрієнка Л.М., Земляного О.В., 

Карасьова Ю.В. та додані документи, керуючись рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про 

затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам разової 

адресної матеріальної допомоги», 

 

                                  виконком міської ради вирішив: 

 

       1. Надати Осипенко Ганні Василівні, зареєстрованій по вул. ХХХХ, с. 

Наумівка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника  податків ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  5000 

грн.. 

       Кошти перерахувати  на рахунок № ХХХХ у ТВБВ № 10024/0159 філії 

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

       Підстава: депутатське звернення Милейка С.О. вх. № 276/04-05 від 

30.11.2020. 

 

       2. Надати Єрмоленко Наталії Григорівні, зареєстрованій по                               

вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки платника  

податків ХХХХ, матеріальну допомогу на  лікування в сумі  50000 грн.. 

       Кошти перерахувати  на рахунок № ХХХХ у ТВБВ № 10024/0159 філії 

ЧОУ АТ «Ощадбанк». 

       Підстава: депутатське звернення Тарасенка В.О., Милейка С.О,                   

Лещенко С.В., Пивовара С.Г., Купрієнка Л.М., Земляного О.В.,                    

Карасьова Ю.В. вх. № 282/04-05 від 09.12.2020. 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10 грудня 2020 року                       м. Корюківка                                          № 431   

 

Про надання допомоги на поховання 

 

        Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

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

померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 24.01.2008           

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання» (зі 

змінами), 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

        Виділити допомогу на поховання в сумі 1000 гривень Котляровій Аллі 

Іванівні (вул. ХХХХ, м. Корюківка, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ), що здійснювала поховання Котлярова Леоніда 

Миколайовича, безробітного, який помер 23.09.2020. 

        Підстава: заява вх. № 272/04-05 від 25.11.2020. 

  Довідка Корюківської районної філії ЧОЦЗ 

        Довідка Пенсійного фонду 

   Копія свідоцтва про смерть 

        Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання 

         Довідка міської ради 

         Кошти перерахувати на рахунок № ХХХХ у ПАТ КБ «Приватбанк». 
 

 

Міський голова                                                                      Р.АХМЕДОВ 
 


