
Порядок денний засідання 

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 13.05.2021 року 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

2. Про затвердження проєктної документації. 

3. Про встановлення тарнфів на послуги з поводження з твердими 

побутовими відходами. 

4. Про погодження тарифів на платні транспортні послуги. 

5. Про погодження цін на лісопродукцію та пиломатеріали. 

6. Про затвердження штатних розписів. 

7. Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації. 

8. Про списання майнових активів. 

9. Про затвердження звіту про оцінку майна. 

10. Про продовження договорів оренди майна міської комунальної 

власності без аукціону. 

11. Про затвердження актів обстеження технічного стану, зміну назви 

об’єкта нерухомого майна міської комунальної власності. 

12. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону 

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

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

Корюківський район, Чернігівська область. 

13. Про передприватизаційну підготовку об’єктів малої приватизації. 

14. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

15. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 

16. Про прийом документів для зарахування дітей до закладів загальної 

середньої освіти. 

17. Про виготовлення дублікатів свідоцтв про право власності. 

18. Про надання матеріальної допомоги. 

19. Про надання допомоги на поховання. 

20. Про впорядкування адресного господарства. 

21. Про присвоєння адреси. 

22. Про затвердження будівельних паспортів забудови земельних ділянок. 

23.  Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва. 

24. Про виплату одноразової грошової стипендії. 

25. Про продаж лісоматеріалів. 

 

 

Секретар міської ради        А.ПЛЮЩ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 194 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., 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 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

в сумі 118 900,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету по КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування» в сумі 118 900,00 грн. для придбання 

спортивного майданчика для Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. 

 

3. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (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 №7-2/VIІI «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 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 195 
 

Про затвердження проектної документації 

 

Розглянувши експертні звіти ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 20.04.2021 року 

№ 02/094/21 та від 23.04.2021 року № 02/110/21, керуючись абз. 4 п. 4 Порядку 

затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, ст. 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити проектну документацію по об’єкту «Реконструкція 

перехрестя вул. Шевченка з вул. Вознесенська в м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області» на суму 6990,112 тис. грн. 

1.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – реконструкція. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього – 6990,112 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 5573,213 тис. грн.,  

інші витрати – 1416,899 тис. грн. 

1.2. Генеральний проектувальник – ФОП Примак М.М. 

1.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 20.04.2021 року                  

№ 02/094/21. 

 

2. Затвердити проектну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт 

нежитлової будівлі за адресою вул. Вокзальна,9 для розміщення центру надання 

адміністративних послуг «Центр Дії» в м. Корюківка Чернігівської області» на 

суму 1553,834 тис. грн. 

2.1. Основні техніко - економічні характеристики будівництва об’єкта: 

Характер проведення робіт – капітальний ремонт. 

Клас наслідків – СС1. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього –  1553,834 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 1117,202 тис. грн.,  



інші витрати – 436,632 тис. грн. 

2.2. Генеральний проектувальник – ФОП Апанасенко О.О. 

2.3. Експертний звіт – ТОВ «СІВЕРЕКСПЕРТ» від 20.04.2021 року                    

№ 02/094/21. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 

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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 196 

 

Про встановлення тарифів  

на послуги з поводження з  

твердими побутовими відходами 
 

Розглянувши клопотання Корюківської ЖЕК від 19.04.2021 року № 105 

щодо встановлення тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими 

відходами, приймаючи до уваги, що процедура доведення інформації до 

споживачів та обговорення тарифів закінчилась і пропозиції та зауваження на 

адресу підприємства не надходили, відповідно до Порядку формування тарифів 

на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України 12.09.2018 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 18.10.2018 року за № 1172/32624, керуючись ст.ст. 

4, 10, 25 Закону України «Про житлово - комунальні послуги», ст.ст. 28, 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

        

1. Встановити з 01 червня 2021 року тарифи на послуги з поводження з 

твердими побутовими відходами, що надаються Корюківською житлово - 

експлуатаційною конторою, в наступних розмірах: 

1.1. Збирання та перевезення твердих побутових відходів 

спецавтомобілем: 

населення, грн. за 1 м. куб.: 

- 97,20 + 19,44 (ПДВ 20%) = 116,64 - тариф з урахуванням ПДВ 20%; 

бюджетні установи, грн. за 1 м.куб.; 

- 97,20 + 19,44 (ПДВ 20%) = 116,64 - тариф з урахуванням ПДВ 20%; 



 

інші споживачі, грн. за 1м. куб.: 

- 97,20 + 19,44 (ПДВ 20%) = 116,64 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

1.2. Захоронення твердих побутових відходів: 

населення, грн. за 1 м. куб.: 

- 39,73 + 7,95 (ПДВ 20%) = 47,68 - тариф з урахуванням ПДВ 20%; 

бюджетні установи, грн. за 1 м.куб.: 

- 39,73 + 7,95 (ПДВ 20%) = 47,68 - тариф з урахуванням ПДВ 20%; 

інші споживачі, грн. за 1м. куб.: 

- 39,73 + 7,95 (ПДВ 20%) = 47,68 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

1.3. Поводження з твердими побутовими відходами з приватного 

сектору, грн. з одного мешканця : 

- 13,91 + 2,78 (ПДВ 20%) = 16,69 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

1.4. Поводження з твердими побутовими відходами від мешканців 

багатоквартирних житлових будинків з наявністю всіх видів благоустрою, 

грн. з одного мешканця: 

- 17,34 + 3,47 (ПДВ 20%) = 20,81 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

1.5. Поводження з твердими побутовими відходами від підприємств, 

установ та організацій, грн.: 

бюджетні установи, грн. за 1 м.куб.: 

- 136,93 + 27,39 (ПДВ 20%) = 164,32 - тариф з урахуванням ПДВ 20%; 

інші споживачі, грн. за 1 м.куб.: 

- 136,93 + 27,39 (ПДВ 20%) = 164,32 - тариф з урахуванням ПДВ 20%. 

 

2. Забов’язати Корюківську житлово - експлуатаційну контору: 

- забезпечувати своєчасність та відповідну якість надання послуги з 

поводження з твердими побутовими відходами згідно із законодавством та 

умовами договору;  

- здійснювати контроль за технічним станом засобів та обладнання 

задіяного в сфері поводження з відходами;  

- забезпечувати укладання із споживачями договорів на надання даних 

послуг, з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання 

згідно з типовим договором; 

- вживати заходів щодо попередження погіршення санітарного та 

епідеміологічного стану міста, усувати порушення якості послуг у терміни, 

встановлені договором та/або законодавством. 

 

3. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради забезпечити 

оприлюднення даних тарифів на офіційному вебсайті Корюківської міської ради 

та/або в інших засобах масової інформації. 

 

4. Вважати таким, що втратило чинність з 01.06.2021 року рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 01.08.2019 року № 285 «Про 



встановлення тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими 

відходами».  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

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

розвитку та з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 197 

 

Про погодження тарифів на  

платні транспортні послуги 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» Корюківської міської 

ради від 12.05.2021 року № 03-05/432 та додані до нього матеріали, керуючись 

ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

        

1. Погодити тарифи на платні транспортні послуги, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

  





 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 198 

 

Про погодження цін на  

лісопродукцію та пиломатеріали 
 

Розглянувши клопотання РКСЛП «Корюківкаліс» від 02.04.2021 року           

№ 92 та додані до нього матеріали, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

        

1. Погодити ціни на лісопродукцію та пиломатеріали, що реалізуються 

Районним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством 

«Корюківкаліс», що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

  









 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 199 

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради 

від 20.04.2021 року № 03-05/153, ДНЗ № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 

напрямку Корюківської міської від 26.04.2021 року № 56, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

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

був затверджений рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради 

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

його в новій редакції (додається). 

 

2. Затвердити з 24 травня 2021 року штатний розписи комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

2.1. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

19.01.2021 року № 11 «Про затвердження штатних розписів», вважати таким, що 

втратив чинність з 24.05.2021 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 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 200 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Про завершення приватизації об’єкта 

малої приватизації 
 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 

об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року              

№ 432 (зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 08.04.2021 року №№166 та 167, протокол про результати 

електронного аукціону № UA-PS-2021-03-18-000041-2 від 05.04.2021 року 

сформований оператором електронного майданчику ТОВ «ЗАКУПКИ. 

ПРОМ.УА», договір купівлі-продажу від 15.04.2021 року та отриману 16.04.2021 

року оплату в повному обсязі за об’єкт приватизації, керуючись ст. 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – нежитлова 

будівля, адмінбудівля, розташована за адресою: вулиця Хмельницького Б., 

будинок 45а, с. Тютюнниця, Корюківський район, Чернігівська область. 
 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 201 

 
   

Про списання майнових активів  

 
 

Розглянувши звернення КП «РАМПА» від 12.04.2021 року № 236/04-21, 

протокол комісії з упорядкування обліку майна міської ради від 29.04.2021 року, 

технічні висновки ТОВ «ЕКО-САН ПОЛТАВА», відповідно до Положення про 

порядок списання майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 22.04.2021 року № 30-5/VIІІ, керуючись ст. 

29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл на списання з балансу Комунального підприємства 

«РАМПА» Корюківської міської ради необоротних матеріальних активів в 

кількості 11 (одинадцять) одиниць на загальну суму 7 241,86 грн (сім тисяч двісті 

сорок одна гривня, 86 копійок), згідно додатку 1 до рішення.  

 

2. Списати з балансу Корюківської міської ради необоротні матеріальні 

активи в кількості 69 (шістдесят дев’ять) одиниць на загальну суму 15631,00 грн. 

(п’ятнадцять тисяч шістсот тридцять одна гривня 00 копійок), згідно додатку 2 

до рішення.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.), КП «РАМПА» (Кривда Т.Ф.), здійснити списання майна 

вказаного в даному рішенні відповідно до зазначеного вище Положення. 

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 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 202 

 

Про затвердження звіту про  

оцінку майна 
 

Розглянувши звіт про оцінку майна: частина нежитлових приміщень 

розташованих на першому та другому поверсі адміністративної будівлі 

загальною площею 444,2 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8А, 

м. Корюківка, Чернігівська область, наданий орендарем - Головне управління 

Пенсійного фонду України в Чернігівській області, керуючись ст. 12 Закону 

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

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

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: частина нежитлових приміщень 

розташованих на першому та другому поверсі адміністративної будівлі 

загальною площею 444,2 кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 8А, 

м. Корюківка, Чернігівська область, виконаний суб’єктом оціночної діяльності 

товариством з обмеженою відповідальністю «Експертно-правовий центр 

«ПРАВЕКС». Згідно звіту ринкова вартість майна станом на 06.04.2021 року 

становить 1 390 184,00 грн. (один мільйон триста дев’яносто тисяч сто вісімдесят 

чотири гривни 00 копійок), без врахування ПДВ.  
 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 203 

   

Про продовження договорів оренди 

майна міської комунальної власності 

без аукціону  
 

Розглянувши звернення Головного управління Пенсійного фонду України 

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

О.М. від 20.04.2021 року, відповідно до Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Продовжити договір оренди нерухомого майна від 03.07.2018 року               

№ 5/2018/25, укладеного з Головним управлінням Пенсійного фонду України в 

Чернігівській області, на оренду приміщення загальною площею 444,2 кв.м., на 

першому та другому поверхах двоповерхової нежитлової будівлі, що 

знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, буд. 8а, м. Корюківка, Корюківського 

району, Чернігівської області, терміном на 5 років, а саме з 01.07.2021 року по 

01.07.2026 року.  

 

2. Продовжити дію договору оренди нерухомого майна від 23.08.2018 року 

№ 7/2018, укладеного з Фізичною особою – підприємцем Загальцем 

Олександром Миколайовичем, на оренду приміщення загальною площею 19,29 

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

Шевченка, буд. 83а, м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області, 

терміном на 2 роки 11 місяців, а саме з 21.07.2021 року по 21.06.2024 року.  

 

3. Оприлюднити в електронні торговій системі (ЕТС) інформацію про 

продовження дії договорів, що зазначені в рішенні. 

 



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

виконання даного рішення. 

 

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 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 204 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження актів обстеження 

технічного стану, зміну назви  

об’єкта нерухомого майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши акти про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 06 травня 2021 року, складений постійно діючою комісією з питань обстеження 

стану будівель, споруд виробничого, житлового та громадського призначення, 

транспортних засобів, інженерних комунікацій та об’єктів благоустрою міської 

комунальної власності, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акт від 06 травня 2021 року про технічний стан нерухомого 

майна міської комунальної власності, а саме будівлі школи, за адресою: 

вул. Центральна, 6, с. Домашлин, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

2. Змінити статус та назву об’єкта нерухомого майна, зазначеного в пункті 

1 рішення, з «Будівля школи» на «Громадський будинок».  

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

     

 

Міський голова                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 205 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону  

про оренду приміщення загальною 

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

будівлі, що розміщена за адресою:  

вул. Вокзальна, 9, м. Корюківка,  

Корюківський район, Чернігівська область 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-

2021-04-21-000055-3 сформований 10.05.2021 року та наданий Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Е-Тендер», 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», враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання 

орендних відносин щодо оренди майна міської комунальної власності 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-

2021-04-21-000055-3 сформований оператором електронного майданчика 

–  Товариством з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» 10.05.2021 року об 

20:01:57 з оренди приміщення загальною площею 2,0 кв.м., на І поверсі 

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

м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, з орендною платою на 

місяць – 42,00 грн. (сорок дві гривні 00 копійок). 

 



2. Укласти з Філія-Чернігівське обласне управління Акціонерного 

товариства «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 09353504, 

договір оренди нерухомого майна, зазначеного у пункті 1 рішення, терміном на 

5 років. 

 

3. Опублікувати в електронній торговій системі протокол про результати 

електронного аукціону № UA-PS-2021-04-21-000055-3, відповідно до вимог 

чинного законодавства України.  

 

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 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 206 

 

Про передприватизаційну підготовку  

об’єкта малої приватизації  
 

Розглянувши протокол аукціонної комісії щодо визначення стартової ціни 

об’єкта малої приватизації від 12.05.2021 року, враховуючи рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 19 січня 2021 року № 28 «Про формування 

переліку об’єктів малої приватизації на 2021 рік», відповідно до Закону України 

«Про приватизацію державного і комунального майна», Положення про 

конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері рухомого та нерухомого 

майна, затвердженого рішенням десятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 27 жовтня 2017 року,   керуючись ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити протокол аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації міської комунальної власності від 12 травня 2021 року, що 

додається. 

 

2. Здійснити інвентаризацію об’єкта малої приватизації – громадський 

будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що 

розташований за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,                        

с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В. 

 

3. Створити інвентаризаційну комісію (далі – Комісія) для проведення 

інвентаризації об’єкта малої приватизації зазначеного у п. 2 рішення у складі: 

Голова комісії: 

САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – перший заступник 

міського голови.          

Члени комісії: 



КОЖЕМА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності міської ради – головний бухгалтер міської ради; 

ДОЛБІНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради;  

ЧАЛИК ОКСАНА ВАСИЛІВНА – провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської ради; 

КУЧЕРЕНКО ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ – староста Тютюнницького 

старостинського округу міської ради. 

  

4. Комісії здійснити інвентаризацію об’єкта малої приватизації, вказаного 

в пункті 2 рішення, станом на 31 травня 2021 року та подати органу приватизації 

зведений акт інвентаризації за встановленою формою в термін до 15 червня 2021 

року.  

 

5. Здійснити незалежну оцінку об’єкта малої приватизації, вказаного в 

пункті 2 рішення, відповідно до чинного законодавства України. 

 

6. Встановити дату оцінки об’єкта малої приватизації - 31 травня 2021 року. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                       Р.АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 207 

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши заяву Михайленка О.В від 19.04.2021 року, Осипенко Н.В. 

від 05.05.2021 року, клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської 

міської ради від 30.03.2021 року № 84, враховуючи рішення сімнадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.09.2018 року «Про внесення 

змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання від 30 березня 2017 року «Про 

затвердження Положення про цільовий фонд Корюківської міської ради», 

рішення двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

18.10.2019 року № 3-27/VII «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого 

скликання від 30 березня 2017 року «Про затвердження Положення про цільовий 

фонд Корюківської міської ради», 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. Кошового, 67, м. Корюківка, власник – Симончук Юрій 

Іванович.  

1.2. По вул. Корнієвського, 24, м. Корюківка, власник – Макаренко 

Владислав Вікторович.  

1.3. По вул. Шевченка, 227, м. Корюківка, власник – Аврамишин 

Костянтин Костянтинович.  

1.4. По вул. Сіверська, 33А, м. Корюківка, власник – Табала Ольга 

Василівна. 

1.5. По вул. Вокзальна, 48А, м. Корюківка, власник – Михайленко 

Олександр Вікторович. 



1.6.  По вул. Молодіжна, 3, м. Корюківка, власник – Осипенко Наталія 

Валентинівна. 

 

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 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 208 

 

Про надання дозволу на  

проведення земляних робіт 
 

Розглянувши клопотання Корюківського відділення АТ «Чернігвгаз» від 

29.03.2021 року № 140-Сл-4396-0321 та № 140-Сл-4400-0321, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Корюківському відділенню АТ «Чернігівгаз» на 

проведення земляних робіт для запобігання виникненню аварійних 

ситуацій з ремонту та ізоляції підземних газопроводів та від’єднання 

нежитлових будівель в м. Корюківка по адресах згідно з додатком 1. 

 

2. Надати дозвіл Корюківському відділенню АТ «Чернігівгаз» на 

проведення земляних робіт для запобігання виникненню аварій них ситуацій з 

ремонту та ізоляції підземних газопроводів та від’єднання нежитлових будівель 

по адресах старостинських округів Корюківської міської ради згідно з                

додатком 2. 

 

3. Зобов’язати Корюківське відділення АТ «Чернігівгаз» 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 

  



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 13.05.2021 року № 208 

 

 

Перелік  

адрес по яким Корюківським відділенням АТ «Чернігівгаз» планується 

проведення земляних робіт для запобігання виникненню аварійних 

ситуацій з ремонту та ізоляції підземних газопроводів та від’єднання 

нежитлових будівель в м. Корюківка 

 
1 пров. Вокзальний, буд. 3/3 28 вул. Слов’янська, буд. 4/1 

2 вул.  Г.Костюк, буд. 6/2 29 вул. Соборна, буд. 21 

3 пров. Гагаріна, буд 2/б 30 вул. Соборна, буд. 22 

4 вул. Гагаріна, буд. 31 31 вул. Соборна, буд. 129 

5 вул. Дудка, буд. 28 32 вул. Спортивна, буд. 19/2 

6 вул. Дудка, буд. 47 33 вул. Стржалковского, буд. 6 

7 вул. Енергетична, буд. 18 34 вул. Ткаченка, буд. 39 

8 вул. Зарічна, буд. 24/2 35 пров. Франка, буд. 14 

9 вул. Зарічна, буд. 68 36 вул. Франка, буд. 57 

10 вул. Зарічна, буд. 3/3 37 вул. Франка, буд. 113 

11 вул. Зелена, буд. 20 38 вул. Червонохутірська, буд. 12/2 

12 вул. Кошового, буд. 61 39 вул. Червонохутірська, буд. 33 

13 вул. 40 років Перемоги, буд. 9 40 вул. Червонохутірська, буд. 55 

14 вул. Братчикова, буд. 2/а 41 вул. Червонохутірська, буд. 65 

15 вул. Братчикова, буд. 42/2 42 вул. Червонохутірська, буд. 75/1 

16 вул. Вознесенська, буд. 1/а 43 вул. Червонохутірська, буд. 84/2 

17 вул. Вознесенська, буд. 2 44 вул. Чернігівська, буд. 42 

18 вул. Мічуріна, буд. 5 45 вул. Чернігівська, буд. 42/1 

19 вул. Мічуріна, буд. 20 46 вул. Чкалова, буд. 8 

20 вул. Молодіжна, буд. 3  47 вул. Чкалова, буд. 14 

21 вул. Озерна, буд. 11 48 вул. Шевченка, буд. 14 

22 вул. Паркова, буд. 30 49 вул. Шевченка, буд. 17 

23 вул. Пушкіна, буд. 32 50 вул. Шевченка, буд. 38 

24 вул. Робітнича, буд. 17 51 вул. Шевченка, буд. 51 

25 вул. Сагайдачного, буд. 19 52 пров. Індустріальний від буд. 2 до буд. 4 

26 вул. Сагайдачного, буд. 64/1, кв.2 53 вул. Ринкова, буд. 38 

27 пров. Садовий 1, буд. 6 54 вул. Соборна, буд. 6 до ГРС 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради     О.БИКОВ 

  



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 13.05.2021 року № 208 

 

 

Перелік  

адрес по яким Корюківським відділенням АТ «Чернігівгаз» планується 

проведення земляних робіт для запобігання виникненню аварійних 

ситуацій з ремонту та ізоляції підземних газопроводів та від’єднання 

нежитлових будівель по старостинським округам  

Корюківської міської ради 

 
1 с. Воловики вул. Шкільна, буд. 56 29 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 38 

2 с. Забарівка вул. Гагаріна, буд. 57 30 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 42 

3 с . Забарівка вул. Гагаріна, буд. 95 31 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 45 

4 с. Забарівка вул. Гагаріна, буд. 106 32 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 66 

5 с. Забарівка вул. Шкільна, буд. 7 33 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 21 

6 с. Наумівка вул. Бородавка, буд. 8 34 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 26 

7 с. Наумівка вул. Лучка, буд. 6 35 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 41 

8 с. Наумівка вул. Лучка, буд. 7 36 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 60 

9 с. Наумівка вул. Лучка, буд. 21 37 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 64/1 

10 с. Наумівка вул. Орловського, буд. 17 38 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 73 

11 с. Наумівка вул. Орловського, буд. 34 39 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 82/а 

12 с. Наумівка вул. Орловського, буд. 35 40 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 95/5 

13 с. Наумівка вул. Орловського, буд. 36 41 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 101/4 

14 с. Наумівка вул. Орловського, буд. 38 42 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 103/8 

15 с. Наумівка вул. Партизанська, буд. 6 43 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 103/14 

16 с. Наумівка вул. Партизанська, буд. 15 44 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 142 

17 с. Наумівка вул. Польова, буд. 11 45 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 163 

18 с. Наумівка вул. Польова, буд. 26 46 с. Наумівка вул. Шевченко, буд. 173 

19 с. Наумівка вул. Польова, буд. 27 47 с. Олександрівка вул. Зарічна, буд. 2 

20 с. Наумівка вул. Польова, буд. 33 48 с. Рибинськ вул. Перемоги, буд. 37 

21 с. Наумівка вул. Польова, буд. 39 49 с. Рибинськ вул. Пешотравнева, буд. 10 

22 с. Наумівка вул. Садова, буд. 46 50 с. Рибинськ вул. Садова, буд. 3 

23 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 11 51 с. Савинки вул. Лесі Українки, буд. 22/а 

24 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 5 52 с. Савинки вул. Шкільна, буд. 17 

25 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 10 53 с. Сядрине вул. Генерала Білого, буд. 3/а 

26 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 22 54 с. Сядрине вул. Генерала Білого, буд. 33/а 

27 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 27 55 с. Хотіївка вул. Садова, буд. 43  

28 с. Наумівка вул. Стрільця, буд. 29   

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради     О.БИКОВ 

 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 209 

 

Про прийом документів  

для зарахування дітей до закладів  

загальної середньої освіти 
 

Розглянувши клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 05.05.2021 року № 01-11/309 щодо прийому дітей 

до перших класів закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради 

у 2021 році, відповідно до ст. 9 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», п. 6 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 року № 367 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

05.05.2018 року за № 564/32016, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити дату початку прийому документів учнів на зарахування до 

першого класу закладів освіти Корюківської міської ради на 2021/2022 

навчальний рік - 17 травня 2021року. 

 

2. На період встановлення карантину дозволити подавати документи 

електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису 

на електронну адресу відповідного закладу освіти. 

 

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

забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному вебсайтах закладів 

загальної середньої освіти та/або Корюківської міської ради впродовж двох 

робочих днів з дня його прийняття. 

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 210 

 

Про виготовлення дублікатів  

свідоцтв про право власності 
 

Розглянувши заяви громадян щодо надання дозволу на виготовлення 

дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно та додані до них 

документи, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Авдієвському Олександру Васильовичу на оформлення 

дубліката свідоцтва про право власності на домоволодіння від 07.05.1693 року № 

1340, що розташоване за адресою: Корюківський район, м. Корюківка, вул. 

Зелена, буд. 36, що було видано на підставі рішення виконавчого комітету від 

26.04.1963 року № 136 на ім’я померлого Савченка Григорія Денисовича, у 

зв’язку із втратою оригіналу. 

1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на домоволодіння від 

07.05.1693 року № 1340, видане на ім’я Савченка Григорія Денисовича, вважати 

недійсним. 

 

2. Надати дозвіл Байді Петру Ростиславовичу на оформлення дубліката 

свідоцтва про право спільної часткової власності по 1/4 частці на житло за 

адресою м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 245, що було видано 23.01.1996 року 

на підставі розпорядження органу приватизації Корюківської міської ради від 

25.12.1995 року № 31 громадянам Байді Петру Ростиславовичу, Байді Раїсі 

Іванівні, Байді Юлії Петрівні, Байді Анні Петрівні, у зв’язку із втратою 

оригіналу. 

2.1. Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 23.01.1996 року, 

видане на ім’я Байди Петра Ростиславовича, Байди Раїси Іванівни, Байди Юлії 

Петрівни, Байди Анни Петрівни 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 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 211 

 

Про надання матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заяви громадян, депутатів Корюківської міської ради 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 в сумі 5000 грн. (п’ять тисяч гривень) 

Сидоренко Надії Йосипівні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання сина Сидоренка Костянтина 

Миколайовича. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 7000 грн. (сім тисяч гривень) Лебех 

Олені Миколаївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання батька Зеленого Миколи 

Єгоровича. 

2.1.  Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування нехронічного захворювання 

в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) Пилипенку Олегу Миколайовичу 

(вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ). 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 



 

4. Надати матеріальну допомогу на лікування нехронічного захворювання 

в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) Сюрі Тетяні Олексіївні (вул. 

ХХХХ, с. Олександрівка Корюківського району, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, ІD-картка № ХХХХ, орган, що видав – ХХХХ, 

УНЗЄДДР – ХХХХ). 

4.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

Міський голова             Р.АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 212 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви Філіпкової І.М. від 28.04.2021 року, Дем’яненко І.М. 

від 22.04.2021 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: 

 

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

Філіпковій Ірині Миколаївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ), що здійснила поховання Боцманова Сергія Анатолійовича, 

безробітного, який помер 12.04.2021 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

 

7. Надати допомогу на поховання в сумі 2000 грн. (дві тисячі гривень) 

Дем’яненко Ірині Миколаївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ), що здійснила поховання Шмайло Надії Анатоліївни, безробітної, яка 

померла 19.04.2021 року. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

8. Надати допомогу на поховання в сумі 2000 грн. (дві тисячі гривень) 



Дем’яненко Ірині Миколаївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ), що здійснила поховання Летути Вадима Васильовича, безробітного, 

який помер 19.04.2021 року. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 213 

 

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-А, 

власником якого на підставі рішення Корюківського районного суду від 

08.04.2021 року №736/368/21 є Іваненко Сергій Олександрович. 

 

2. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку, який 

розташований по вулиці Бульварній в місті Корюківка, Корюківського району – 

Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця Бульварна, 

буд. 42, спадкоємцями якого на підставі довідки від 23.04.2021 року № 121/02-14 

є Ковенко Раїса Семенівна, Воронович Ніна Семенівна, Шишова Зоя Семенівна. 

 

3. Присвоїти об’єкту будівництва (житловий будинок та господарська 

будівля), що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:04:000:1418, у зв’язку з дублюванням номера в реєстрі, нову адресу: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вул. 

Франка, 26-Г, забудовником якого є Галущенко Віктор Володимирович. 

 

4. Присвоїти нову адресу земельній ділянці по вулиці 8-го Березня в місті 

Корюківка, Корюківського району – Чернігівська область, Корюківський район, 



місто Корюківка, вулиця 8-го Березня, буд. 48а/1, власником майна, що 

розташоване на даній ділянці на підставі договору купівлі-продажу від 

11.12.1992 року № 2353 є Петрик Анатолій Михайлович. 

 

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 

 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 214 

 

Про присвоєння адреси 
 

У зв’язку з необхідністю упорядкування майна комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, зареєстрованим правом 

комунальної власності на об’єкт нерухомого майна – громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (реєстраційний номер 

ОНМ: 1998129874224), керуючись Тимчасовим порядком реалізації 

експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна, затверджений Постановю КМУ від 27.03.2019 року 

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

майна на території Корюківської міської територіальної громади, затвердженим 

рішенням шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

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

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти земельній ділянці комунальної власності (кадастровий номер: 

7422489200:06:000:0124), що утворилась в результаті поділу, адресу:  

Україна, Чернігівська область, Корюківський район село Сахутівка вулиця 

Шевченка, 60-В. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 215 

 

Про затвердження будівельних паспортів  

забудови земельних ділянок 
 

Розглянувши звернення громадян про видачу будівельних паспортів 

забудови земельних ділянок та додані до них документи щодо намірів забудови 

земельних ділянок, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011 

року № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

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

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

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

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності», ст.ст. 52, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

1.1.  Будівельний паспорт «Реконструкція житлового будинку з добудовою 

та нове будівництво господарської будівлі по вул. Соборна, 90 в м. Корюківка 

Чернігівської області». Власник земельної ділянки - Менський Вячеслав 

Леонідович (2666107274), документ, що підтверджує право власності - рішення 

18 сесії 7 скликання Корюківської міської ради від 15.11.2018 року «Про 

приватизацію земельних ділянок»; кадастровий номер 7422410100:01:001:1465 

(площа ділянки - 0,1 га).  

1.2.  Будівельний паспорт «Реконструкція житлового будинку з добудовою 

по вул. Сіверська, 33-А в м. Корюківка Чернігівської області». Власник 

земельної ділянки – Табала Ольга Василівна (3400706440), документ, що 

підтверджує право власності - рішення 35 сесії 7 скликання Корюківської міської 

ради від 19.03.2020 року № 23-35/VІI «Про приватизацію земельних ділянок»; 

кадастровий номер 7422410100:01:001:1251 (площа ділянки - 0,08 га). 



1.3.  Будівельний паспорт «Нове будівництво індивідуального житлового 

будинку та господарських будівель за рахунок знесення існуючого житлового 

будинку та господарських будівель по вул. Слов’янська, 10 в м. Корюківка 

Чернігівської області». Власник земельної ділянки  - Сидоренко Віктор 

Олексійович (2410781533), документ, що підтверджує право власності - договір 

купівлі-продажу земельної ділянки від 16.04.2021 року №316; кадастровий 

номер 7422410100:01:003:0620 (площа ділянки - 0,0995 га).  

 

2. Зобов’язати замовників: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

2.3.  При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

 

3. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

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 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 216 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єкта будівництва 
 

Розглянувши  клопотання ТОВ «ДАРУМІ» та додані до нього документи, 

відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 

29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 31.05.2017 року № 135 «Про затвердження Порядку 

ведення реєстру містобудівних умов та обмежень», пп. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єкта будівництва: «Нове будівництво складського приміщення 

(добудова незавершеного будівництва хлібозаводу (без невстановленого 

обладнання)) по вул. Вокзальна, 26-а в м. Корюківка Чернігівської області» 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ДАРУМІ»;  

 

2. Зобов’язати замовника: 

a. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проектованого об’єкта.  

b. Отримати вихідні дані на проектування та замовити в організаціях, що 

мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проекту для 

об’єкта будівництва та провести його експертизу згідно з законодавством 

України. 

c. Звернутися в Управління Державної архітектурно-будівельної 

інспекції в Чернігівській області для отримання дозвільних документів, які 

дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                   Р. АХМЕДОВ 

  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 217 

 

Про виплату одноразової  

грошової стипендії  
 

Розглянувши клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 07.05.2021 року № 01-11/313 щодо виплати 

одноразової грошової стипендії обдарованим і талановитим учням 

(вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради за 2020-2021 

навчальний рік, відповідно до Положення про призначення одноразової 

грошової стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) навчальних 

закладів Корюківської міської ради та щорічної премії педагогічним 

працівникам навчальних закладів Корюківської міської ради, затвердженого 

рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

22.02.2017 року (зі змінами), керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Виплатити одноразову грошову стипендію обдарованим і талановитим  

учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської ради за 2020-

2021 навчальний рік згідно з додатком 1. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                          Р.АХМЕДОВ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 травня 2021 року м. Корюківка № 218 

 

Про продаж лісоматеріалів  
 

Розглянувши звернення Нековаля Я.С. від 27.04.2021 року щодо наміру 

будівництва житлового будинку та упорядкування території, керуючись ст.ст. 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати підтвердження Нековалю Ярославу Сергійовичу, жителю     

ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, на придбання 

круглих лісоматеріалів в кількості 100 куб.м. для будівництва житлового 

будинку та огородження території, що перебуває у приватній власності заявника 

(кадастровий номер 7422410100:01:002:0658, будівельний паспорт забудови 

земельної ділянки затверджений рішенням виконавчого комітету Корюківскої 

міської ради від 16.10.2019 року № 408). 

 

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

про продаж Нековалю Ярославу Сергійовичу, жителю пров. Бульварний, буд. 10 

кв. 11, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області, на придбання 

круглих лісоматеріалів в кількості 100 куб.м. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних 

відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Міський голова                                                                            Р.АХМЕДОВ 

 


