УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 1-5/VIІІ

Про звіт про виконання міського
бюджету за І квартал 2021 року
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 19 квітня 2021 року № 170 «Про виконання міського бюджету за І квартал
2021 року», рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально – економічного та культурного розвитку, керуючись п. 4
ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2021
року згідно додатку:
- по доходах у сумі 53 937,2 тис. гривень, в тому числі по доходах
загального фонду міського бюджету у сумі 52 717,3 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 219,9 тис. гривень;
- по видатках у сумі 44 153,8 тис. гривень, у тому числі по видатках
загального фонду міського бюджету у сумі 39 644,3 тис. гривень та
спеціального фонду міського бюджету у сумі 4 509,5 тис. гривень;
- по кредитуванню в сумі 6,8 тис. гривень, в тому числі по спеціальному
фонду в сумі 6,8 тис. гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення міської ради
від 22 квітня 2021 року № 1-5/VIII
"Про звіт про
виконання міського бюджету
за І квартал 2021 року"

Виконання міського бюджету за І квартал 2021 року

тис. грн

Код

Назва

План на рік з
урахув. змін

План на звітний
період

% до
призначень
звітного періоду

Виконано

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
138782.0

32910.0

38677.9

117.5

86710.0

20780.0

23451.4

112.9

86710.0

20780.0

23450.9

112.9

0.0

0

0.5

7550.0
7860.0

2435.0
1510.0

3819.2
2012.8

18000000 Місцеві податки

36662.0

8185.0

9394.5

156.8
133.3
114.8

18010000 Податок на майно

22927.0

4570.0

5437.6

119.0

18050000 Єдиний податок

13735.0

3615.0

3956.9

109.5

20000000 Неподаткові надходження

1345.0

320.2

638.8

199.5

10.0
10.0

0.0
0.0

13.2
13.2

1335.0

320.2

606.4

189.4

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

920.0

243.0

448.4

184.5

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
22080000 комплексом та іншим державним майном

400.0

75.0

155.8

В/100

15.0

2.2

1.9

86.4

10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
11000000 ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток підприємств
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
21080000 Інші надходження (адмінштрафи)

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
22000000 діяльності

22090000 Державне мито
22130000 Орендна плата за водні обєкти

0.0

0.0

0.3

24000000 Iншi неподаткові надходження

0.0

0.0

19.2

0.0

0.0

19.2

140127.0
62844.4

33230.2
13579.5

39316.7
13400.6

41000000 Від органів державного управління

62844.4

13579.5

13400.6

118.3
98.7
98.7

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

61321.7

12951.0

12951.0

100.0

200.9

29.9

29.9

100.0

629.2

263.0

84.1

32.0

24060000 Інші надходження

Разом власних доходів
40000000 Офіційні трансферти

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
41051200 потребами
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
41055000 охорони здоров`я

Разом доходів по загальному фонду
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження
19000000 Інші податки і збори
20000000 Неподаткові надходження
24000000 Інші неподаткові надходження
25000000 Власні надходження бюджетних установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом
50000000 Цільові фонди

Разом власних доходів по спеціальному фонду
40000000 Офіційні трансферти

Разом доходів по спеціальному фонду

ВСЬОГО ДОХОДІВ

692.6

335.6

335.6

100.0

202971.4

46809.7

52717.3

112.6

260.0

60.8

67.1

110.4

260.0

60.8

67.1

110.4

8911.0

2227.8

1151.8

51.7

0.0

0

3.4

8911.0
1550.0
30.0

2227.8
50.0
2.0

1148.4
0.0
1.0

51.5
0.0
50.0

10751.0
0.0
10751.0

2340.6
0.0
2340.6

1219.9
0.0
1219.9

52.1

213722.4

49150.3

53937.2

109.7

52.1

Назва

КПКВ

Бюджет на 2021 рік
(із внесеними
змінами)

Бюджет на І
квартал 2021 року
(із внесеними
змінами)

% до
призначень на
звітний період

Виконано

% до річних
призначень

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

22973.4
122098.2
7167.1
14309.4

7847.7
32225.0
6810.1
3591.1

5138.1
22917.5
2535.9
3110.7

65.5
71.1
37.2
86.6

22.4
18.8
35.4
21.7

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

206.5
856.5

51.6
219.5

31.8
164.8

61.7
75.1

15.4
19.2

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)

423.7

0100

Державне управління

1000

Освіта

2000

Охорона здоров’я

3000

Соціальний захист і соціальне забезпечення

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

3130

#DIV/0!

0.0

3160

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

3190
3240
4000
5000

Соціальний захист ветеранів війни і праці
Інші заклади та заходи
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт

100.0
331.3
12391.4
9580.0
2303.5

100.0
114.5
3105.5
2722.1
597.7

37.8
61.9
2814.4
1802.0
388.9

37.8
54.0
90.6
66.2
65.1

37.8
18.7
22.7
18.8
16.9

6000

Житлово - комунальне господарство

16862.2

4997.5

3159.1

63.2

18.7

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства

140.0

140.0

100.8

72.0

72.0

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об’єднань та інших
підприємств, установ, організацій житлово комунального господарства

10380.0

4053.0

2761.8

68.1

26.6

6342.2
11845.2
80

804.5
356.2

296.5
79.1

36.8
22.2
#DIV/0!

4.7
0.7
0.0

299

150

54.0

36.0

18.1

11399.9

149.9

0.0

0.0

66.25

56.25

25.1

44.7

37.9

250.0

100.0

0.0

#DIV/0!

0.0

250.0
207388.9
1172.3
812.3

100.0
59247.3
563.1
203.1

39131.2
513.1
203.1

0.0
66.0
91.1
100.0

0.0
18.9
43.8
25.0

360.0

360.0

310

86.1

86.1

208561.2

59810.4

39644.3

66.3

19.0

162.0
24654.0

40.5
4509.5

0.0
18.3

0.0
18.3

9279.4
14854.1

913.6
3365.5

9.8
22.7

9.8
22.7

7691

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

114.0

84.0

73.7

73.7

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

406.6

146.5

36.0

38.7
233215.3
200.7

6.8
44153.8
6.8

17.6
73.8
16.8

36.0
17.6

6030

Організація благоустрою населених пунктів

7000

Економічна діяльність

7130

Здійснення заходів із землеустрою
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом
Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури
Інші програми та заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

7410
7460
7600
8000

Інша діяльність

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха
Разом по загальному фонду

9110

Міжбюджетні трансферти
Реверсна дотація

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на
виконання програм соціально - економічного розвитк регіонів
Всього видатків загальному фонду (з урахуванням
трансфертів)
КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних
установ
Бюджет розвитку

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ

Секретар міської ради

59810.4
40.5

А.ПЛЮЩ

18.9
3.4

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 2-5/VIII

Про внесення змін та доповнень до
Програми підтримки розвитку вторинної
медичної допомоги на території
Корюківської міської територіальної громади
на 2020-2022 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 123 «Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки
розвитку вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської
територіальної громади на 2020-2022 роки», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки розвитку
вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної
громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 531/VІІ, а саме:
1.1. Викласти абзац перший Розділу 3 «Мета Програми» у наступній
редакції: «Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, покращення
кадрового забезпечення, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом
підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, з пріоритетним
напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних
захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та медикодемографічному плані».

1.2. Доповнити Розділ 4 «Обґрунтування шляхів та способів розв’язання
проблеми» після слів «забезпечення медичних закладів лікарями» абзацом
такого змісту: «забезпечення навчання молоді в медичних університетах за
контрактом з оплатою їх навчання та навчання фахівців, які мають диплом
спеціаліста в інтернатурі».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 3-5/VIII

Про внесення змін до міської Програми
забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності
та хлібом на 2021-2023 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 122 «Про внесення змін до міської Програми забезпечення
малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої необхідності та
хлібом на 2021-2023 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до Програми забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 роки,
затвердженої рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року № 6-2/VIIІ, а саме:
Розділ 2 «Загальні положення» викласти в новій редакції:
«На території громади функціонують села, які на значну відстань
віддалені від центральної садиби та у яких проживає менше 100 осіб. Станом на
01.01.2021 року це такі села як:
Відстань
Кількість жителів
Населений
до
З них
№
пункт,
центральної
Всього
село
садиби,
шкільного віку пенсіонери
км
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Брецький старостинський округ
Бреч
Лубенець
46
7
12
3
Ховдіївка
14
0
6
3
Озереди
21
2
5
7
Будянський старостинський округ
Буда
Шишка
30
0
7
2
Соснівка
38
7
15
5
Маховики
20
0
3
7
Домашлинський старостинський округ
Домашлин
Бешківка
5
0
5
5
Забарівський старостинський округ
Забарівка
Нова Буда
3
0
3
6
Наумівський старостинський округ
Наумівка
Турівка
77
11
27
5
Переділ
31
6
11
6
Охрамієвицький старостинський округ
Охрамієвичі
Лупасове
23
0
15
15
Романівська
28
0
9
3
Буда
Перелюбський старостинський округ
Перелюб
Баляси
31
2
12
2
Майбутнє
2
0
0
10,5
Рейментарівський старостинський округ
Рейментарівка
Довга Гребля
11
4
4
2
Олійники
8
0
5
3,5
Рибинський старостинський округ
Рибинськ
Новоселівка
32
3
10
5
Савинківський старостинський округ
Савинки
Бурківка
18
0
9
4
Сядринський старостинський округ
Сядрине
Самотуги
41
5
19
4
Тельне
50
5
30
2
Тютюнницький старостинський округ
Тютюнниця
Костючки
66
7
16
4
Кугуки
38
4
7
5
Самсонівка
7
0
4
9
Статистичні дані показують, що загальна кількість об’єктів роздрібної
торгівлі в селах громади постійно скорочувалась. Протягом останніх років в

цих селах не працює торгівля. Жителі цих сіл не мають змоги забезпечувати
себе та свої сім’ї товарами першої необхідності, хлібом та хлібобулочними
виробами так, як переважна кількість населення мають похилий вік та слабкий
стан здоров’я.
Головною метою програми є створення сприятливих умов для життя людей,
особливо незахищених верств населення, шляхом організації мобільних мереж
роздрібної торгівлі.».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 4-5/VIІІ

Про затвердження Програми фінансової
підтримки районного комунального
спеціалізованого лісогосподарського
підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 19 квітня
2021 року № 171 «Про Програму фінансової підтримки районного
комунального
спеціалізованого
лісогосподарського
підприємства
«Корюківкаліс» на 2021 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки районного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021
рік, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 4-5/VІIІ

ПРОГРАМА
фінансової підтримки
районного комунального спеціалізованого лісогосподарського
підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік

м. Корюківка
2021 рік

ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки
районного комунального спеціалізованого лісогосподарського
підприємства «Корюківкаліс»
на 2021 рік
1. Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого
Бюджетний кодекс України,
документа органу виконавчої влади про Лісовий кодекс України, Закон
розроблення Програми
України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
3. Розробник Програми
Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
4. Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет
Корюківської міської ради

5. Учасники Програми

РКСЛП «Корюківкаліс»

6. Строки реалізації Програми

2021 рік

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідний для реалізації Програми за
кошти міського бюджету, усього:

2021 рік – 400,0 тис. гривень.

1. Загальні положення
Програма
фінансової
підтримки
районного
комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік
(далі – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України,
Лісового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних
статутних завдань комунальне підприємство нерідко потребує залучення
додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації його фінансовогосподарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному
використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих
потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту
об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення
платежів до бюджету.
Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство
«Корюківкаліс» (далі - РКСЛП «Корюківкаліс») є стратегічно важливим
підприємством для Корюківської ТГ, яке здійснює свою діяльність згідно
Статуту і спрямоване на реалізацію державної та регіональної політики
розвитку, інтенсифікації лісового господарства, шляхом забезпечення належної
охорони і захисту закріпленого за ним лісового фонду , вирощування
високопродуктивних технічно цінних лісових насаджень, посилення їх
водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій,
а також високоефективного використання лісових ресурсів для більш повного
задоволення потреб населення і товаровиробників у деревині, і виробах з неї.
Суттєвий спад останнім часом ділової активності на ринку лісопродукції,
відсутність попиту основних споживачів продукції, обвал цін, вжиті карантинні
заходи на території нашої держави, податкове навантаження на підприємство,
тощо, негативно відобразилося на ліквідності підприємства. Вищенаведені
чинники призвели як до погіршення фінансового стану на підприємстві так і до
зниження рівня вільних обігових коштів підприємства.
Для забезпечення виконання статутних завдань РКСЛП «Корюківкаліс»
нерідко потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме
стабілізації його фінансово-господарської діяльності, покращенню стану
розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади, оновленню виробничих
потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення
платежів до бюджету.
2. Мета Програми
Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної роботи РКСЛП
«Корюківкаліс» шляхом надання фінансової підтримки та поповнення
статутного фонду відповідно до його функціональних призначень,
передбачених статутом, та з метою стабілізації його фінансово-господарської

діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади,
оновленню виробничих потужностей та технічної бази.
3. Основні завдання Програми, обсяги та джерела фінансування
Надання фінансової підтримки та здійснення внесків до статутного фонду
РКСЛП «Корюківкаліс» буде спрямовано на виконання наступних завдань:
- зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;
- придбання технічних засобів, інструментів тощо;
- придбання техніки;
- надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та
реконструкції виробничих потужностей підприємства;
-запобігання
банкрутства
та
відновлення
платоспроможності
підприємства;
- придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення
господарських потреб підприємств;
- вирішення інших питань господарської діяльності комунального
підприємства.
Фінансова підтримка надається комунальному підприємству для
забезпечення належної реалізації його статутних завдань і сприяє поліпшенню
його фінансово-господарської діяльності.
Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється в обсягах,
передбачених рішенням про внесення змін до міського бюджету на 2021 рік.
Зазначена фінансова підтримка РКСЛП «Корюківкаліс» здійснюється
шляхом надання поточного трансферта підприємству за рахунок загального
фонду міського бюджету та капітального трансферта - внесків до його
статутного капіталу.
Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття витрат
комунального підприємства, що виникають в процесі господарської діяльності,
напрямок яких відповідає меті і завданням цієї Програми.
Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 400,0 тис.
гривень.
4. Організація реалізації Програми, контроль за її виконанням та
очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість:
- забезпечити раціональне використання і збереження комунального
майна, розвиток матеріальної бази підприємства;
- здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної
діяльності підприємства;
- забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства;
- ліквідувати критичний рівень зносу основних засобів;

- здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання,
транспортних засобів.
Реалізація та виконання програми покладається на виконавчий комітет
Корюківської міської ради у партнерстві з РКСЛП «Корюківкаліс». У випадку
необхідності коригування даної Програми, відповідні зміни до неї вносяться
рішенням Корюківської міської ради.
Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує
головний розпорядник коштів міського бюджету.
Використання коштів з іншою метою, яку не передбачено цією
Програмою, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за
собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
За результатами своєї діяльності РКСЛП «Корюківкаліс», що отримує
фінансову підтримку з міського бюджету, подає щомісячно до 20 числа місяця,
що настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету
фінансові звіти з пояснювальною запискою.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 5-5/VIII

Про внесення змін та доповнень до Програми
покращення матеріально-технічної бази
Корюківського РТЦК та СП, проведення
мобілізаційної підготовки місцевого значенні
та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням
військового обов’язку, призовом громадян України
на строкову службу до лав Збройних Сил України та інших
військових формувань на 2021 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 19 квітня
2021 року № 192 «Про внесення змін та доповнень до Програми покращення
матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення
мобілізаційної підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів,
пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України
на строкову службу до лав Збройних Сил України та інших військових
формувань на 2021 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни та доповнення до Програми покращення матеріальнотехнічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної
підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із
виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову
службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021
рік», затвердженої рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ, а саме:

1.1. В пункті 8 Паспорту Програми цифри «100,0 тис.грн.» замінити на
«149,9 тис.грн».
1.2. У абзаці другому Розділу 5 «Фінансове забезпечення Програми»
цифри «100,0 тис.грн.» замінити на «149,9 тис.грн.»;
1.3. Додаток 1 «Заходи Програми покращення матеріально-технічної бази
Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого
значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового
обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав Збройних
Сил України та інших військових формувань на 2021 рік» викласти в новій
редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення п’ятої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 5-5/VIII

Заходи
Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військовозобов’язаних, призваних за мобілізацією,
забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову громадян
на строкову військову службу, навчальних зборів та агітаційних заходів щодо залучення громадян для проходження
служби за контрактом в ЗСУ обладнання (переобладнання) будівлі Корюківського ТЦК згідно вимог обладнання
районних територіальних центрів. на 2021 рік

№
з/п

1
1.

2.

Перелік заходів Програми

2
Закупівля ( виготовлення)
агітаційних матеріалів, Друк
оголошень в місцевій газеті.
Організація надання послуг з
транспортних перевезень та
закупівля пального для
забезпечення проведення
оповіщення, збору і доставки
мобілізаційних ресурсів, юнаків
призовного віку
військовозобов’язаних під час
мобілізації та навчальних зборів
до пункту збору Чернігівського
ТЦК або військових частин.

Строк
виконан
ня
заходів

3
2021 рік

Виконавці

4
Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради,
Корюківський
районний
територіальний
центр
комплектування та
соціальної
підтримки
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А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 6-5/VIІI

Про шкільне громадське бюджетування
в Корюківській міській територіальній громаді
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 19 квітня
2021 року № 172 «Про програму «Шкільний громадський бюджет в
Корюківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки», з метою
розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення
діалогу між владою і шкільною молоддю, створення та підтримки повноцінного
шкільного громадського простору, вирішення значимих питань молоді,
активізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів Корюківської міської
територіальної громади щодо участі у бюджетному процесі, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити міську цільову програму «Шкільний громадський бюджет в
Корюківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки», що додається.
2. Затвердити Положення про шкільний громадський бюджет в
Корюківській міській територіальній, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 6-5/VIII

Міська цільова програма
«Шкільний громадський бюджет в Корюківській міській
територіальній громаді на 2021-2024 роки»

м. Корюківка
2021 рік

Преамбула
Громадський бюджет являє собою процес, під час якого безпосередньо
мешканці ухвалюють рішення стосовно того, на що саме буде витрачено
частину бюджету громади. Це рішення є обов’язковим для виконання органами
влади і виконуються протягом наступного бюджетного року. Ідея Громадського
бюджету з’явилася у 90 роках ХХ століття в місті-мільйоннику Порту-Алеґрі,
розташованому в південно-східній Бразилії. Бюджет мав бути складовою
частиною довгострокової суспільної реформи, яка передбачала зміну способу
розподілу коштів на рівні міста. Зміцнення демократії і розвиток партиципації
були не стільки основною метою, як один із способів, що мав призвести до
суспільних змін. Позитивний приклад поширився світом. Тисячі
муніципалітетів від маленьких містечок Індії до Нью-Йорка в тій чи іншій
формі запровадили Громадський бюджет.
В Україні вперше Громадський бюджет було впроваджено в 2015 році в
трьох містах: Чернігові, Черкасах та Полтаві. Станом на початок 2020 року
Громадський бюджет діє у більш ніж 200 органах місцевого самоврядування
України.
Корюківка долучилась до впровадження Громадського бюджету у 2018
році і мешканці громади могли впроваджувати свої ідеї.
Але, на жаль, у Громадському бюджеті громади є вікові обмеження
участі в процесі і тому приймати участь можуть не всі. Учні закладів загальної
середньої освіти (далі - ЗЗСО), практично, виключені з переліку осіб, які мають
право подати проєкт або взяти участь в голосуванні. Проте в інших державах
світу школи, шкільні округи і коледжі проводять заходи Громадського бюджету
для залучення учнів, їх батьків, вчителів і адміністрації до прийняття рішення,
як витратити частку бюджету ЗЗСО. Така процедура розвиває лідерські якості
учнів, підтримує їх досягнення, збільшує вплив учнів і їх батьків на шкільне
середовище і, головне, долучає ЗЗСО до значимих демократичних перетворень
в державі. Учасники Громадського бюджету навчаються демократії під час
проведення конкурсу ідей та проєктів.
Громадський бюджет є чудовою нагодою для того, щоб молодь побачила
і відчула демократію в дії. На відміну від парламентських виборів чи виборів до
органів місцевого самоврядування, взяти участь в процесі Громадського
бюджету можуть навіть ті, кому ще не виповнилося 14-18 років.
Молодь може розвивати почуття громадянськості лише через досвід
участі в процесах у важливих для себе сферах суспільного життя, зокрема, в
школі.
Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо активізації
участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів
громадського бюджету.

1. Основні терміни, які вживаються у Програмі
Терміни, що використовуються у цій Програмі, вживаються у значенні,
наведеному в Положенні про шкільний громадський бюджет в Корюківській
міській територіальній громаді.
2. Проблема, на розв’язання якої направлено Програму
Недостатній рівень знань та досвіду учнів ЗЗСО для розбудови соціально
активного мешканця Корюківської громади.
3. Мета Програми
Протягом 2021-2024 років створити додаткові умови для якісної
неформальної освіти учнів ЗЗСО Корюківської міської ради та системи
співпраці і взаємодії органу місцевого самоврядування та шкільної
громадськості для активізації молоді.
4. Завдання Програми
4.1. Створити можливість участі учнів ЗЗСО Корюківської міської ради у
процесі, в якому частина бюджету Корюківської міської ради шляхом
голосування спрямовується на реалізацію кращих ідей учнів.
4.2. Розвивати систему взаємодії органу місцевого самоврядування та
шкільної громадськості шляхом підготовки, подачі, аналізу, відбору та
реалізації проєктів.
4.3. Створити умови для участі учнів у Програмі шляхом проведення
тренінгів, семінарів та відкритих уроків у ЗЗСО Корюківської міської ради.
4.4. Залучати учнів до участі у Програмі, мотивувати їх до подачі
проєктів шляхом поширення інформації за допомогою різних інформаційних
каналів.
5. Строки виконання Програми
Виконання Програми розраховано на період з 2021 по 2024 роки.
6. Цільова аудиторія і зацікавлені сторони реалізації Програми
Цільовими аудиторіями реалізації Програми є:
- учні ЗЗСО Корюківської міської ради;
- батьки учнів ЗЗСО Корюківської міської ради;
- вчителі та керівництво ЗЗСО Корюківської міської ради;
- профільні структурні підрозділи (виконавчі органи) Корюківської
міської ради;
- представники ЗМІ.

7. Загальні положення
7.1. Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
7.2. Організатором Програми є Корюківський міський молодіжний центр
«КУБ» Корюківської міської ради.
7.3. Головним розпорядником коштів Програми є Відділ освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради.
7.4. Проєкти мають бути реалізовані з дати визначення переможців до
кінця бюджетного року.
7.5. Проєкти мають бути реалізовані у приміщенні або на території ЗЗСО
Корюківської міської ради, який приймає участь у Програмі.
8. Реалізація проєктів-переможців їх виконавцями
8.1. Реалізація проєктів покладається на розпорядника коштів Програми.
8.2. Розпорядники коштів зобов’язані:
- спільно з авторами проєктів скласти перелік робіт і закупівель,
передбачених у проєктах, календарний план їх реалізації та оприлюднити цю
інформацію на веб-сайті Корюківської міської ради;
- вносити зміни до складових проєкту та його кошторису тільки за
погодження з автором;
- щомісячно інформувати робочу групу про хід виконання кожного
проєкту, яка оприлюднює інформацію в розділі Програми на офіційному вебсайті Корюківської міської ради.
9. Обсяги та джерела фінансування Програми
9.1. Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного
Законодавства України за рахунок коштів міського бюджету.
9.2. Для реалізації Програми можуть залучатися фінансові ресурси з
інших джерел, в т.ч. з боку донорських організацій.
10. Розрахунки видатків Програми

№
1.
2.

Напрями
використання коштів

Відповідальний
виконавець

Інформаційна
Корюківський молодіжний
кампанія
центр «КУБ»
Виконання проєктів,
які визнано
Корюківський молодіжний
переможцями
центр «КУБ»
Всього, тис. грн.:

Прогнозний обсяг коштів по
роках, тис.грн.
2021

2022

2023

2024

5.

6.

7

8

55

66

77

88

60

72

84

96

11. Контроль за виконанням Програми
11.1. Контроль за виконанням Програми здійснюють Корюківська міська
рада, виконавчий комітет Корюківської міської ради та робоча група відповідно
до своїх повноважень.
11.2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
у процесі виконання Програми забезпечує цільове та ефективне використання
бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів, які визначені
переможцями відповідно до Програми.
12. Очікувані результати виконання Програми
Основними очікуваними результатами, яких планується досягти до кінця
терміну реалізації Програми, є:
- прийняття
нормативно-правових актів органами місцевого
самоврядування щодо активізації шкільної громадськості;
- виявлення та ефективне вирішення проблем і задоволення потреб учнів
ЗЗСО Корюківської міської ради на локальному рівні при безпосередній їх
участі;
- підвищення рівня громадської активності та участі учнів Корюківської
міської територіальної громади в процесі управління громадою, в тому числі у
бюджетному процесі;
- об’єднання шкільної громади Корюківської міської ради навколо
спільних ідей;
- підвищення відкритості і прозорості органів місцевого самоврядування;
- покращення управління громадою за участю молоді Корюківської
міської ради;
- сприяння сталому розвитку громади Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 6-5/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про шкільний громадський бюджет в Корюківській міській
територіальній громаді

м. Корюківка
2021 рік

1. Загальні положення
1.1. Положення про шкільний громадський бюджет на території
Корюківської міської ради (надалі – Положення) визначає основні вимоги до
організації та впровадження шкільного громадського бюджету на території
міської ради.
1.2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в
такому значенні:
1.2.1. Шкільний громадський бюджет (далі – бюджет участі) – це процес
взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, спрямований на
залучення здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО)
до участі в бюджетному процесі шляхом подання ними проєктів та проведення
відкритого громадського голосування за такі проєкти з подальшим
фінансуванням для їхньої реалізації;
1.2.2. Робоча група з реалізації програми «Шкільний громадський
бюджет» (далі – робоча група) – створена розпорядженням міського голови, як
постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який складається з
представників учнівського самоврядування шкіл, Відділу освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради та молодіжного центру «Куб» та
педагога-координатора з кожної школи.
Основні завдання робочої групи – координація перебігу бюджету участі,
вирішення спірних питань, здійснення аналізу щодо можливості реалізації
запропонованих проєктів відповідно до умов бюджету участі, відбір ідей учнів
та визначення переліку проєктів для голосування, затвердження проєктів переможців за результатами голосування та здійснення контролю за їх
реалізацією;
1.2.3. Координатор – представник школи, до повноважень якого входить
консультування та допомога учням на усіх етапах бюджету участі, зберігання
бланків проєктів та бланків для голосування, збір поданих учнями проєктів,
передача їх до робочої групи, участь у підрахунку голосів;
1.2.4. Конкурс – процедура визначення здобувачами освіти закладів
загальної середньої освіти Корюківської міської територіальної громади
проєктів - переможців шляхом відкритого голосування у порядку,
встановленому цим Положенням, серед загальної кількості представлених для
голосування проєктів;
1.2.5. Автор проєкту – учень ЗЗСО Корюківської міської ради, який
закінчив повних 4 класи та створив ідею щодо покращення просторового
середовища ЗЗСО Корюківської міської ради або дозвілля учнів, оформив її у
вигляді проєкту у спосіб, передбачений цим Положенням;
1.2.6. Проєкт – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея чи
ініціатива, що подана автором відповідно до форми подання проєкту та
відповідає вимогам, визначеним цим Положенням;
1.2.7. Підготовка і подання проєктів учнями – етап бюджету участі, під
час якого автором розробляється ідея у вигляді бланку проєкту та подається у
встановлений термін;

1.2.8. Аналіз проєктів – етап бюджету участі, під час якого відбувається
перевірка поданих авторами проєктів на предмет відповідності вимогам цього
Положення, місцевим нормативно-правовим актам та чинному Законодавству
України. Аналіз проєктів здійснюється робочою групою;
1.2.9. Бланк аналізу проєкту – документ встановленої форми для
проведення аналізу поданих авторами проєктів;
1.2.10. Голосування – етап бюджету участі, під час якого учнями
визначаються проєкти - переможці серед представлених для голосування
проєктів у встановлений термін;
1.2.11. Учасник голосування – учень ЗЗСО Корюківської міської ради,
який закінчив повних 4 класів, та проголосував за проєкт у спосіб, визначений
цим положенням;
1.2.12. Бланк для голосування - документ встановленої форми для
проведення голосування за проєкти учнів;
1.2.13. Проєкти - переможці – проєкти, які за результатами конкурсу
набрали найбільшу кількість балів шляхом їх підрахунку;
1.2.14. Пункт супроводу шкільного бюджету участі (далі – пункт
супроводу) – спеціально визначене місце, у якому відповідальні особи, члени
робочої групи виконують функції прийому здобувачів освіти з питань
шкільного бюджету участі (інформаційно-консультативна підтримка, прийом
проєктів, голосування тощо).
1.3. Фінансування бюджету участі проводиться за рахунок коштів
міського бюджету та інших джерел.
1.4. Інформація про бюджету участі оприлюднюється на офіційному вебсайті Корюківської міської ради та (або) засобах масової інформації, в тому
числі і друкованих.
1.5. Метою бюджету участі є залучення здобувачів освіти ЗЗСО до участі
в бюджетному процесі шляхом подання ними проєктів та проведення
відкритого голосування за них.
1.6. Завдання бюджету участі:
А) підтримка реалізації концепції Нової української школи;
Б) підвищення рівня довіри молоді до процесів прийняття рішень
органами місцевої влади; їх залучення до процесів врядування;
В) підвищення рівня інформованості та обізнаності молоді у сфері
бюджетування та молодіжної партиципації.
2. Інформаційно-промоційна кампанія
2.1. У процесі впровадження шкільного громадського бюджету протягом
строку дії міської цільової програми «Шкільний громадський бюджет в
Корюківській міській територіальній громаді на 2021-2024 роки» проводиться
інформаційно-промоційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:
2.1.1. Інформаційно-промоційну кампанію проводять: Відділ освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради та Корюківський міський
молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради:

А) ознайомлення здобувачів освіти загальноосвітніх закладів з основними
положеннями та принципами, хронологією, етапами і датами проведення
заходів шкільного громадського бюджету з урахуванням останніх змін, а також
заохочення їх до подачі проєктів;
Б) представлення отриманих проєктів та заохочення до участі в
голосуванні;
В) розповсюдження інформації щодо перебігу та результатів реалізації
проєктів - переможців шкільного громадського бюджету.
3. Порядок підготовки проєктів
3.1. Проєкт на шкільний громадський бюджет розробляється автором
відповідно до форми подання проєкту (додаток 1).
3.2. Назва проєкту викладається лаконічно, в межах одного речення.
Назва проєкту не може суперечити його основній меті.
3.3. План заходів з виконання проєкту відображає логіку та етапи
виконання проєкту, у тому числі виготовлення проєктно - кошторисної
документації та закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг тощо).
3.4. Розрахунки, креслення, фотографії, що розкривають сутність, цілі
проєкту та можливість його практичної реалізації, можуть додаватися автором
до проєкту, що передбачено формою подання проєкту.
3.5. При підготовці проєкту автор забезпечує його відповідність таким
вимогам:
А) бюджет проєкту, розрахований автором, включає всі витрати та
погоджений структурним підрозділом з питань фінансів;
Б) питання реалізації проєкту знаходиться в межах повноважень органів
місцевого самоврядування - Корюківської міської ради;
В) реалізація проєкту спрямована на покращення умов навчальновиховного процесу;
Г) реалізація проєкту здійснюється в межах одного календарного року;
Ґ) усі обов’язкові поля форми подання проєкту заповнені.
3.6. У рамках шкільного громадського бюджету не можуть прийматись
проєкти, які:
А) розраховані тільки на розробку проєктної документації;
Б) носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в
майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);
В) передбачають витрати на утримання та обслуговування в подальшому,
що перевищують вартість реалізації проєкту;
Г) передбачають заходи з енергозбереження (заміна вікон, дверей тощо);
Ґ) не відповідають будь-якій з вимог, зазначених у пункті 3.5.
4. Порядок подання проєктів
4.1. Проєкти для участі в конкурсі може подати здобувач освіти ЗЗСО
Корюківської міської ради, який закінчив повних 4 класи.

4.2. Проєкт з додатками має бути поданий в паперовому та (або)
електронному вигляді особисто автором до Координатора ЗЗСО.
По завершенню етапу «Підготовка і подання проєктів учнями»
Координатор ЗЗСО передає Раді бланки проєктів згідно з реєстром (додаток 2).
4.3. Подаючи проєкт на реалізацію в рамках бюджету участі, його автор
засвідчує свою згоду на вільне використання Корюківською міською радою
цього проєкту, ідеї, у тому числі після реалізації програми.
4.4. Автор проєкту може подавати не більше ніж 1 проєкт, реалізація
якого відбуватиметься за рахунок коштів шкільного громадського бюджету на
території Корюківської міської ради.
4.5. Проєкти приймаються з першого робочого дня жовтня місяця року
протягом 14 календарних днів.
4.6. Із заповненими бланками проєктів, реалізація яких відбуватиметься за
рахунок коштів бюджету участі можна ознайомитись у розділі «Шкільний
громадський бюджет» на офіційному сайті Корюківської міської ради.
4.7. Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з
розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до
початку голосування.
4.8. Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів
проєктів.
4.9. Внесення змін щодо суті проєкту можливе лише за згодою авторів
проєкту.
4.10. Автор проєкту або уповноважена ним особа повинен представити
проєкт в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний
аналіз представлених проєктів. Внесення можливих поправок до проєктів
можливе протягом 7 календарних днів від дня публічного обговорення.
5. Порядок розгляду та перевірки проєктів
5.1. Робоча група веде реєстр отриманих проєктів, реалізація яких
відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі.
5.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку проєкту
робоча група:
5.2.1. У разі, якщо проєкт є неповним або заповнений з помилками,
уповноважений робочий орган по телефону або електронною поштою
повідомляє про це автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну
інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня
отримання відповідної інформації. У іншому випадку проєкт буде відхилений.
5.2.2. У разі, якщо проєкт не міститиме важливої інформації, необхідної
для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються
до автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну інформацію протягом
7 календарних днів;
5.2.3. Протягом 7 календарних днів з дня отримання проєктів, здійснюють
їх аналіз;

Результати аналізу проєктів Радою заносяться до бланку аналізу проєкту
(додаток 3);
5.2.4. Виступають ініціаторами зустрічей з авторами проєктів у разі, коли
більше ніж один проєкт стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом
7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проєктів останні не
дійдуть згоди і не опрацюють спільного проєкту, проєкти розглядатимуться в
своєму початковому варіанті;
5.2.5. в певних ситуаціях можуть продовжити термін аналізу проєктів,
реалізація який відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі до
14 календарних днів.
5.3. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо проєктів робоча група
розміщує у розділі «Шкільний громадський бюджет» на офіційному сайті
Корюківської міської ради.
5.4. За результатами розгляду проєктів робоча група формує переліки
позитивно і негативно оцінених проєктів.
5.5. Переліки з проєктами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок
коштів бюджету участі і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з
поданням причини відмови), розміщуються у розділі «Шкільний громадський
бюджет» на офіційному сайті Корюківської міської ради не пізніше як за
2 календарні дні до дня початку голосування.
5.6. Проєкти, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики
до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо,
розгляду і розміщенню не підлягають.
6. Голосування за проєкти
6.1. Голосування за проєкти триває протягом 15 робочих днів з дня
початку голосування: з 01 листопада року, з 8.00 до 17.00 години у часи роботи
визначених пунктів голосування - навчальних закладів.
6.2. Голосування за проєкти учнів здійснюється в паперовому вигляді на
бланку для голосування (додаток 4).
6.3. При видачі учню бланку для голосування Координатор прописує його
порядковий номер та зазначає його у реєстрі учнів ЗЗСО (додаток 5).
6.4. Перелік пунктів голосування з датою дня голосування має бути
оприлюднений не пізніше як за 7 календарних днів до дня початку голосування.
6.5. Голосування відбувається шляхом:
А) передачі працівниками робочої групи бланку голосування з переліком
запропонованих проєктів для голосування у пунктах голосування, визначених
на території Корюківської міської ради;
Б) передачі здобувачами освіти заповненого бланку для голосування
безпосередньо працівникам робочої групи – або опусканням заповненого
бланку в скриньку для голосування.
6.6. На бланках для голосування учасник голосування може вибрати зпоміж виставлених на голосування проєктів - 1 (один) проєкт, який попередньо

отримав позитивну оцінку, реалізація якого відбуватиметься за рахунок кошів
бюджету участі.
6.7. Учасник голосування, може проголосувати не більше, ніж за один
проєкт школи в якій навчається.
7. Встановлення результатів та визначення переможців
7.1. Після завершення кінцевого терміну голосування проводиться
процедура встановлення результатів та визначення проєктів - переможців.
7.1.1. Встановлення результатів та визначення проєктів - переможців за
результатами голосування по кожному навчальному закладу проводиться
робочою групою шляхом підрахунку голосів за поданий проєкт. Під час
підрахунку голосів, в якості спостерігачів, за поданням керівництва
навчального накладу, долучаються здобувачі освіти відповідних навчальних
закладів (крім учасників конкурсу).
7.1.2. Результати голосування за проєкти заносяться у реєстр голосів
(додаток 6) та фіксуються у протоколі з подальшим оприлюдненням на
офіційному веб-сайті міської ради.
7.2. Перелік за рейтингом всіх проєктів, за які відбувалось голосування,
та перелік проєктів - переможців розміщуються на офіційному веб-сайті
Корюківської міської ради не пізніше 7 календарних днів з моменту
встановлення результатів голосування.
7.3. Якщо за результатами голосування два або більше проєктів, які
відповідно до рейтингу є потенційними переможцями, отримали однакову
кількість голосів, але фінансових ресурсів не вистачає на реалізацію всіх цих
проєктів, то проводиться другий етап голосування між цими проєктами, але не
пізніше, ніж протягом одного тижня після першого етапу голосування
8. Прикінцеві положення
8.1. Консультації стосовно бюджету участі мають циклічний характер,
тобто, повторюються кожний наступний рік.
8.2. Процес реалізації бюджету участі підлягає моніторингу та щорічному
оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження
змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського бюджетування.
8.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі бюджету участі на кожний
наступний рік розробляє робоча група. Персональний та кількісний склад
робочої групи може бути змінений розпорядженням міського голови.
8.4. Реалізація проєктів покладається на розпорядника коштів міської
цільової програми «Шкільний громадський бюджет в Корюківській міській
територіальній громаді на 2021-2024 роки».
8.5. Проєкти - переможці підлягають фінансуванню за рахунок коштів
міського бюджету.

8.6. Робоча група за результатами реалізації проєктів - переможців
оприлюднює підсумковий звіт про реалізацію проєктів - переможців на
офіційному веб-сайті Корюківської міської ради.
8.7. Автори проєктів - переможців можуть здійснювати контроль за
реалізацією проєктів. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня або
одержувачі) коштів забезпечують взаємодію та координацію в межах
бюджетного законодавства з авторами проєктів - переможців у процесі їх
реалізації.
8.8. Автор проєкту (за його бажанням) в межах діючого законодавства
може бути залучений до реалізації проєкту (авторський, технічний нагляд,
здійснення закупівель тощо).
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 1
до Положення про шкільний
громадський бюджет в Корюківській
міській територіальній громаді
БЛАНК ПРОЄКТУ № __
шкільного громадського бюджету
в Корюківській міській територіальній громаді

________________________________________
назва закладу загальної середньої освіти

Автор проєкту (ім’я, прізвище, клас):
__________________________________________________________________
1. НАЗВА ПРОЄКТУ.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ЩО ХОЧЕТЕ ЗРОБИТИ? Опишіть детально.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ЧОМУ ВИ ХОЧЕТЕ ЦЕ ЗРОБИТИ?
Що зміниться у закладі загальної середньої освіти після вашого проєкту?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. СКІЛЬКИ ЧАСУ ПОТРІБНО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. ДЕ ВИ ХОЧЕТЕ РЕАЛІЗУВАТИ ВАШ ПРОЄКТ?
Опишіть докладно місце.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Продовження додатка
6. СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ ВАШ ПРОЄКТ (КОШТОРИС)?
Надайте загальну суму, а також приблизну вартість різних витрат.
Кількість
одиниць

Перелік витрат

Вартість, грн.

Загальна сума, грн.
7. ЛИСТ ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ ПРОЄКТ

№

Прізвище та ім’я учня

Клас

Підпис

1
2
3
4
5
________

_________________________

дата
________

дата

прізвище та ім’я автора
_______/__________________/

підпис /

ПІБ одного з батьків /
автора або опікуна

Додаток 2
до Положення про шкільний
громадський бюджет в Корюківській
міській територіальній громаді
РЕЄСТР
поданих проєктів шкільного громадського бюджету
в Корюківській міській територіальній громаді

________________________________________
назва закладу загальної середньої освіти

№
проєкту

Координатор

Назва проєкту

___________

підпис

Прізвище та ім’я
автора проєкту

Підпис автора
проєкту

_______/__________________/

дата

ПІБ

Додаток 3
до Положення про шкільний
громадський бюджет в Корюківській
міській територіальній громаді
БЛАНК АНАЛІЗУ ПРОЄКТУ
шкільного громадського бюджету
в Корюківській міській територіальній громаді
Назва назва закладу загальної середньої освіти:

____________________________________________________________________
Номер та назва проєкту:
№___

_____________________________________________________________

____________________________________________________________________
Прізвище та ім’я автора проєкту:
____________________________________________________________________
1. Бланк проєкту заповнено автором згідно з вимогами Програми»:
- так;
- ні.
2. У разі невідповідності проєкту вимогам Програми було здійснено
звернення до автора і автор у визначений термін:
- надав додаткову інформацію (проєкт доопрацьований);
- не надав додаткову інформацію (проєкт відхилений).
3. Реалізація проєкту входить до повноважень цього закладу загальної
середньої освіти:
- так;
- ні (чому?).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Реалізація проєкту може відбутися протягом цього бюджетного року:
- так;
- ні (чому?).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Кошторис проєкту:
- без зауважень;
- із зауваженнями (необхідно змінити, додати, уточнити або видалити
перелік витрат).

Продовження додатка

Обґрунтування:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Оновлений кошторис проєкту:
Кількість
одиниць

Перелік витрат

Вартість, грн.

Загальна сума, грн.
6. Висновок щодо можливості виконання проєкту:
- позитивний;
- негативний (чому?).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Висновок Ради щодо допущення проєкту до голосування:
- допустити;
- відхилити (чому?).
Обґрунтування:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________
_________
_________________________________
(дата)

(підпис)

(голова / заступник голови Ради)

Додаток 4
до Положення про шкільний
громадський бюджет в Корюківській
міській територіальній громаді
БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ №___
шкільного громадського бюджету
в Корюківській міській територіальній громаді

________________________________________
назва закладу загальної середньої освіти

Ваше прізвище та ім’я:
__________________________________________________________________

Ваш клас:
__________________________________________________________________

Номер та назва проєкту за який Ви голосуєте:
№___ ___________________________________________________

Додаток 5
до Положення про шкільний
громадський бюджет в Корюківській
міській територіальній громаді
РЕЄСТР УЧНІВ
шкільного громадського бюджету
в Корюківській міській територіальній громаді

________________________________________
назва закладу загальної середньої освіти
№

Координатор

Прізвище та ім’я учня

___________

підпис

Клас учня

№ бланку для
голосування

_______/__________________/

дата

ПІБ

Додаток 6
до Положення про шкільний
громадський бюджет в Корюківській
міській територіальній громаді
РЕЄСТР ГОЛОСІВ
шкільного громадського бюджету
в Корюківській міській територіальній громаді

________________________________________
назва закладу загальної середньої освіти
№
проєкту

Назва проєкту

Директор/
заступник директора

Прізвище та ім’я
автора проєкту

___________

Кількість
голосів

________________

підпис
Координатор

___________

___________

ПІБ

________________

підпис
Голова Ради / член Ради

Загальна
сума
проєкту

ПІБ

________________

підпис

ПІБ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 7-5/VIІІ

Про внесення змін до рішення
другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII
«Про міський бюджет на 2021 рік»
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 19 квітня
2021 року № 173 «Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про
міський бюджет на 2021 рік»», керуючись Бюджетним кодексом України,
відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет
на 2021 рік», а саме:
1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2021 рік :
- доходи міського бюджету у сумі 213 722 400 гривень, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету 202 971 400 гривень та доходи
спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1
цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 236 230 112,44 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 208 344 472,44 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 27 885 640 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
38 700 гривень;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та
надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 9 099 990 гривень
згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 9 099 990 гривень
згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000
гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського
бюджету, визначених цим пунктом»
«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 49 105 176 гривень згідно з додатком 7
до цього рішення.»;
1.2. Додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7
до цього рішення є його невід’ємною частиною.
2. Контроль за виконаммнням цього рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 7-5/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої
сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020
року № 7-2/ VIIІ
"Про міський бюджет на 2021 рік"

ДОХОДИ
Корюківського міського бюджету на 2021 рік
грн

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

139042000

138782000

260000

0

11000000

Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на
збільшення ринкової вартості

86710000

86710000

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

86710000

86710000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

7550000

7550000

0

0

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(головні рубки)

3600000

3600000

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім головних рубок)

3930000

3930000

130301000

Рентна плата за користування надрами

20000

20000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

7860000

7860000

0

0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)

1000000

1000000

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції)

3600000

3600000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг.
підакцизних товарів

3260000

3260000

18000000
18010000
18050000

Місцеві податки
Податок на майно
Єдиний податок

36662000
22927000
13735000

36662000
22927000
13735000

0

0

0

0

19000000

Інші податки та збори

260000

0

260000

0

19010000

Екологічний податок

260000

0

260000

0

10256000

1345000

8911000

0

0

0

20000000

Неподаткові надходження

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

10000

10000

21081100

Адміністративні штрафи

10000

10000

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

1335000

1335000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

920000

920000

0

0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних і фізичних осіб

20000

20000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

600000

600000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно

300000

300000

22080000

Надходження від орендної плати за корист. цілісними
майновими комплексами та іншим державним майном

400000

400000

22080400

Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл.
та ін.майном, що перебуває в комунальній власності

400000

400000

22090000

Державне мито

15000

15000

25000000

Власні надходження бюджетних установ

8911000

0

8911000

0

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1550000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

1550000

1550000

1550000

Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1550000

1550000

1550000

33010100

50000000
50110000

0

1550000

1550000

Цільові фонди

30000

0

30000

Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого
самоврядування та місцевими органами влади

30000

0

30000

150878000

140127000

10751000

1550000

Разом

0

40000000

Офіційні трансферти

62844400

62844400

0

0

41000000

Від органів державного управління

62844400

62844400

0

0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

61321700

61321700

0

0

10751000

1550000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

61321700

61321700

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1522700

1522700

41051200

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

200880

200880

629220

629220

692600

692600

213722400

202971400

41053900

41055000

Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
ВСЬОГО

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 22 квітня 2021 року № 7 -5/VIIІ
"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

ФІНАНСУВАННЯ
Корюківського міського бюджету на 2021 рік
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

2
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів
208100 На початок періоду
1

208400 Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку(спеціального фонду)
Загальне фінансування
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів
602100 На початок періоду
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
602400 розвитку(спеціального фонду)
Всього за типом боргового зобов"язання
Секретар міської ради

Спеціальний фонд
у т.ч.бюджет
Разом
розвитку
5
6

Разом

Загальний
фонд

3

4

22669712.44
22669712.44

5535072.44
5535072.44

17134640
17134640

16785210
16785210

22669712.44

14635062.44

8034650

7685220

0

-9099990

9099990

9099990

22669712.44
22669712.44
22669712.44

5535072.44
5535072.44
14635062.44

17134640
17134640
8034650

16785210
16785210
7685220

0

-9099990

9099990

9099990

22669712.44

5535072.44

17134640

16785210

А.ПЛЮЩ

Додаток 3
до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 7-5/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

видатків Корюківського міського бюджету на 2021 рік
(грн)
Загальний фонд
Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

з них
Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

видатки
споживання

усього
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з Типовою програамною
класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

1

2

Спеціальний фонд

4

3

5

6

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата праці

7

8

видатки
розвитку

усього

у тому чмслі
бюджет
розвитку

9

10

11

з них

видатки
споживання оплата праці
12

13

комунальні
послуги та
енергоносії
14

видатки
розвитку

Разом

15

16

0100000

Корюківська міська рада (апарат)

87989286.17

77024086.17

35927810.00

3636450

10965200

11497900

9758470

1459000

0

0

10038900

99487186

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

87989286.17

77024086.17

35927810.00

3636450

10965200

11497900

9758470

1459000

0

0

10038900

99487186

0

864000

864000

0

0

0

864000

21495900

Х

0100

Х

Державне управління

20631900

20631900

14732000

403850

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

19904200

19904200

14732000

398850

264000

264000

264000

20168200

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

727700
17298216.17
17255690

727700
17298216.17
17255690

11260810
11224400

5000
1797280
1797280

600000
1167620
1100000

600000
67620

600000
67620

1327700
18465836.17
18355690

31000

31000

25410

67620

67620

67620

98620

11526.17
7167100

11526.17
7167100

11000
0

0

0

0

7167100

Освіта

Х

1000

Х

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0111200

1200

0990

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

0

1100000
1100000

0

0

0111210

1210

0990

Х

2000

Х

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

4802500

4802500

4802500

0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1419500

1419500

1419500

0112144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

892600

892600

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет

200000

200000

200000

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет
(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на
здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету)

692600

Охорона здоров’я

0

11526.17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

892600

692600

692600

0112152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

52500

52500

Х

3000

Х

Соціальний захист та соціальне забезпечення

13885720

13885720

0113050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

206500

206500

0113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

856500

856500

1010

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

100000

100000

100000

1030

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

331300

331300

331300

12091420

12091420

300000

300000

16933400

6342200

0113160

0113192

3160

3192

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Х

6000

Х

Житлово - комунальне господарство

52500
9935000

268220

0

30300

30300

0

0

0

30300

13916020
206500

535000

80800

9400000

187420

0

1167100

30300

30300

30300

886800

12091420
300000
10591200

839950

839950

0

0

0

839950

17773350

0116011

6011

6020

0116020

6020

0620

0116030

6030

0620

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги
Організація благоустрою населених пунктів

Економічна діяльність

140000

140000

10451200

140000

10451200

6342200

6342200

11845150

11471150

80000

30000

1167100
0

0

10451200
839950

839950

374000

8140454

7956600

50000

49900

50000

0

0

839950

7182150

8090454

19985604

49900

129900

Х

7000

Х

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

3899500

3899500

3899500

3899500

0117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

1499000

1499000

1499000

1499000

0117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

949900

949900

949900

949900

630000

630000

630000

630000

0117350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)

0117412

7412

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права
на неї

0117461

0117650

7461

7650

0117660

7660

0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
або прав на них комунальної власності для продажу на земельних
торгах та проведення таких торгів

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фонди, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0117693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Х

8000

Х

0118110

8110

0320

Інша діяльність
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

299000

299000

11399900

11399900

20000

20000

21250

299000
11399900
40000

40000

40000

60000

10000

10000

10000

10000

928200

928200

928200

928200

21250

21250

133954

25000

50000

83954

133954

146576

683376

25000

227800

227800

227800

227800

0

0

0

25000
455576

0

309000

0

0

227800

0118340

8340

0540

455576

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

309000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

118071786.3

118071786.3

84028936.94

5915060

0610000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

118071786.3

118071786.3

84028936.94

1167400

1167400

952400

1167400

1167400

952400

104647076.27

104647076.27

75326536.94

5162550.00

13256520.00

5449520.00 7807000.00

3646860

3646860

2510000

197160

400000

400000

4346390

7431800

Х

0610160

0100

0160

Державне управління

Х

0111

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

Освіта

0

146576

455576

0

8576740

134459526.3

0

16387740

8576740

7811000

5915060

0

16387740

8576740

7811000

0

0

8576740

134459526.3

0

0

0

0

0

0

0

0

1167400
1167400

0.00

0.00

0.00

5449520.00

117903596.27

Х

1000

Х

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

24155090

24155090

11500000

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

61321700

61321700

50261700

0611061

1061

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

0611070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми

3844100

3844100

2480000

202500

0611080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

5660920

5660920

4346520

246800

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4861010

4861010

3570000

139650

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

290000

290000

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних
працівників

747450

747450

560000

30050

0990

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

102260

102260

83820

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

17686.27

17686.27

14496.94

423700

423700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423700

0

53900

49900

4000

0

0

49900

9584010

53900

49900

4000

49900

1800170

0611200

1200

0611210

1210

0990

Х

3000

Х

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Х

4000

Х

Культура і мистецтво

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0614040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

0614060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Х

5000

Х

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту

Фізична культура і спорт

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту

0615031

5031

0810

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо юнацьких спортивних товариств
Економічна діяльність

Х

7000

Х

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0617325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

25800

4046860

7406000

25800

31586890

61321700

5273720

5273720

5273720

5273720

3844100
5660920
151000

150000

1000

150000

5012010
290000
747450
102260

17686.27

423700

423700

9530110

9530110

6300000

752510

423700

1746270

1746270

1230000

148570

875280

875280

570000

38880

875280

6538560

6538560

4500000

565060

6538560

370000

370000

2303500

2303500

1450000

0

200000

200000

370000
0

0

0

0

0

0

0

2303500
200000

80000

80000

2023500

2023500

1450000

80000

0

0

0

2023500
0

0

3077320

3077320

2618620

2618620

0

0

0

3077320

3077320

2618620

2618620

3700000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

3710000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

2283400
2283400

2283400
2283400

833800
833800

7300
7300

0
0

458700
0
0

458700
0
0

0
0

0
0

0
0

458700
0
0

458700
2283400
2283400

Державне управління

1096100

1096100

833800

7300

0

0

0

0

0

0

0

1096100

1096100

1096100

833800

7300

1187300
812300
15000

1187300
812300
15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1187300
812300
15000

120790546.94

9558810

10965200

27885640

18335210

9270000

0

0

18615640

236230112.44

Х

0100

Х

3710160

0160

0111

Х

9000

Х

3719110

9110

0180

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

3719800

9800

0180

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

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

Всього видатків

Секретар міської ради

360000

360000

208344472.44

197379272.44

1096100

360000

А.ПЛЮЩ

Додаток 4
до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 22 квітня 2021 року № 7-5/VIIІ
"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

КРЕДИТУВАННЯ

Корюківського міського бюджету в 2021 році
(грн)

Надання кредитів

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видаткв та
кредитування
місцевих бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної
програми або напрямку
видатків згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Корюківська міська
рада (апарат)

0100000

0118800

8800

0118831

8831

0118832

8832

Спеціальний фонд
загальний
фонд

162000

38700

1060

Надання довгострокових
кредитів індивідуальним
забудовникам на селі

162000

38700

1060

Повернення довгострокових
кредитів, наданих
індивідуальним забудовникам
на селі

Секретар міської ради

162000

0

разом

Всього

200700

Кредитування

Всього

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

162000

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд
разом

Всього

Кредитування -всього

Повернення кредитів

200700

у тому
числі
бюджет
розвитку

0 -38700
0

-38700

-38700
0

-38700

-38700

-38700

-38700

-38700

А.ПЛЮЩ

разом

Всього

200700

200700

загальний
фонд
у тому
числі
бюджет
розвитку

162000

162000

162000

0

162000

38700

200700

0

-38700

-38700

162000

0

162000

162000

Додаток 5
до рішення п’ятої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 22 квітня 2021
року № 7-5/VIIІ "Про внесення змін до рішення
другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання
від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ
"Про міський бюджет на 2021 рік"

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

Код Класифікації доходу
бюджету/код бюджету
1

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного
трансферту
2
1. Трансферти із загального фонду

41033900/99000000000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний
бюджет

61321700

41051200/25100000000

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

200880

41053900/ 25100000000

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет

206,500

41055000/ 25100000000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету / Обласний бюджет Чернігівської області

692,600

410539000/25532000000

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної
територіальної громади

422,720

Х

УСЬОГО за розділом 1

62,844,400

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету / Код
бюджету
1

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
Т
Код Типової програмної
р Найменування трансферту / Найменування
класифікації аидатків та
а
бюджету - отримувача міжбюджетного
кредитування місцевого
н
трансферту
бюджету
с
2
3

Усього
3

Усього
4

1. Трансферти із загального фонду
3719110
3719770

3719800
Х

Секретар міської ради

9110
9770

Реверсна дотація / Державний бюджет
Інші субвенції з місцевих бюджетів

812300
15000

9800
Х

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів/ Державний
бюджет
УСЬОГО за розділом 1

360000
1187300

А.ПЛЮЩ

Додаток 6
до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 22 квітня 2021 року № 7-5 / VIIІ"Про внесення змін до
рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2021 році
(грн)

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1

2

Код
Найменування головного розпорядника коштів
Функціональної
місцевого бюджету/ відповідального
класифікації
виконавця, найменування бюджетної програми
видатків та
або напрямку видатків згідно з Типовою
кредитування
програмною класифікацією видатків та
бюджету
кредитування місцевих бюджетів

3

0100000

0110150

0110180

0150

0180

Найменування обєкта бдівництва/ вид будівельних робіт, в тому
числі проектні роботи

5

4

Загальна тривалість
Рівень виконання
будівництва (рік
Загальна вартість робіт на початок
початку і
об’єкта, гривень
бюджетного
завершення)
періоду, %

6

7

8

Обсяг ввидатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об’єкта в
бюджетному періоді,.
гривень

Рівень готовності об’єкта на
кінець бюджетного періоду, %

9

10

9758470

0111

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

0133

Інша діяльність у сфері
державного управління

Капітальні видатки

600000

Капітальні видатки

67620

264000

0111200

1200

0990

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

0113133

3133

1040

Інші заходи та заклади
молодіжної політики

Капітальні видатки

30300

0620

Організація благоустрою
населених пунктів

Капітальні видатки

839950

0443

Реконструкція нежитлового приміщення під
автомобільні бокси за адресою вул.
Будівництво об’єктів житлово- Вокзальна 9-а, м.Корюківка, Чернігвської
області
комунального господарства

0116030

0117310

6030

7310

2020-2021

1557450

30450

2021

65000

65000

0117310

7310

0443

0117310

7310

0443

ПКД "Капітальний ремонт автомобільної
Будівництво об’єктів житлово- дороги по вул.Слов’янська м. Корюківка,
комунального господарства
Корюківського району, Чернігівської області"
Капітальний ремонт автомобільної дороги
Будівництво об’єктів житлово- по вул. Вокзальна, м.Корюківка,
комунального господарства
Корюківський район, Чернігівської області

2021

1404550

1404550

100

0443

Капітальний ремонт автомобільної дороги
Будівництво об’єктів житлово- по вул. Дудка в м.Корюківка, Корюківського
комунального господарства
району, Чернігівської області

2021

2300000

2300000

100

0443

ПКД на реконструкцію перехрестя вул.
Шевченка з вул. Вознесенська в м.Корюківка
Будівництво об’єктів житлово- Корюківського району Чернігівської області
комунального господарства

2021

49500

49500

0443

Реконструкція перехрестя вул. Шевченка з
Будівництво об’єктів житлово- вул. Вознесенська в м.Корюківка
Корюківського району Чернігівської області
комунального господарства

2021

0443

Реконструкція покрівлі будівлі з утепленням
та гідроізоляцією дошкільного навчального
закладу № 4 "Веселка" за адресою:
Будівництво освітніх установ та пров.Бульварний 8А в м.Корюківка
Чернігівської області
закладів

2021

1499000

1499000

0443

Капітальний ремонт санвузла акушерськогінекологічного відділення КНП
Будівництво медичних установ "Корюківська ЦРЛ" за адресою: Чернігівська
та закладів
обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 101

2021

450000

450000

0443

Капітальний ремонт приймальнодіагностичного відділення КНП
"Корюківська ЦРЛ" за адресою: м.Корюківка,
Будівництво медичних установ вул. Шевченка, 101, Чернігівської обл.
Коригування
та закладів

2021

450000

2021

49900

0117310

0117310

0117310

0117321

0117322

0117322

7310

7310

7310

7321

7322

7322

0117322

7322

0443

0117350

7350

0443

0117350

7350

0443

ПКД "Реконструкція приміщення для
розташування мікробіологічної лабораторії з
проведенням досліджень методом ПЛР в
КНП "Корюківська ЦРЛ" за адресою:
Будівництво медичних установ Чернігівська обл., м. Корюківка, вул.
та закладів
Шевченка, 101".
Розроблення схем планування
та забудови територій
(містобудівної документації)
Капітальні видатки
Розроблення схем планування
та забудови територій
Розроблення схеми теплопостачання
(містобудівної документації)
м.Корюківка

50000

300200

230000

0117350

7350

0443

Розроблення схем планування
та забудови територій
(містобудівної документації)

0117350

7350

0443

0117650

7650

0490

0117660

7660

0490

Розроблення схем планування
та забудови територій
(містобудівної документації)
Проведення експертної
грошової оцінки земельної
ділянки чи права на неї
несільськогосподарського
призначення або прав на них
комунальної власності для

0490

Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання

0117670

7670

0600000

Відділ освіти, культури,
молоді та спорту
Корюківської міської ради

0611020

Надання загальної середньої
освіти закладами загальної
середньої освіти

1020

0921

0611061

1061

0921

0611141

1141

0990

064030

4030

0824

0617321

7321

0443

0617325
Х

7325
Х

0443
Х

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

49900

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

49900

Капітальні видатки

40000

Капітальні видатки

10000

Капітальні видатки

928200

8576740

Капітальні видатки
Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст
№1 з енергоефективними заходами та
створенням нового освітнього простору по
вул. Шевченка, 54 в м.Корюківка,
Чернігівської обл., з виділенням черговості:
І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей;
ІІІ черга - внутрішнє опорядження та заміна
інженерних мереж з улаштуванням ІТМ

Надання загальної середньої
освіти закладами загальної
середньої освіти
Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти
Капітальні видатки
Забезпечення діяльності
бібліотек
Капітальні видатки

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст
№1 з енергоефективними заходами та
створенням нового освітнього простору по
вул. Шевченка, 54 в м.Корюківка,
Чернігівської обл., з виділенням черговості:
І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей;
Будівництво освітніх установ та ІІІ черга - внутрішнє опорядження та заміна
інженерних мереж з улаштуванням ІТМ
закладів
ПКД та відшкодування експертизи
кошторисної частини проектної
документації "Футбольний стадіон з
олаштуванням трибун та роздягалень на
території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по
Будівництво споруд, установ та вулиці Шевченка, 116 а, м.Корюківка,
Чернігівської області - будівництво.
закладівфізичної культури та
Коригування".
спорту
УСЬОГО
Х

Секретар міської ради

25800

2018-2021

79319120

5273720

100

150000
49900

2018-2021

2020-2021
Х

А.ПЛЮЩ

79319120

9363334
Х

95.5

2618620

100

458700
18335210

100
Х

Додаток 7
до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 22 квітня 2021 року № 7-5/VIIІ
"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ
витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних
у 2021 році
(грн.)

Код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місце вих бюдже тів

1

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

2

Код
Функціональ ної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

3

0100000
0110180

0110180

0110180

0110180

0112010

0112111

0112144

0112152

0113133

0113160

0113192

0113242

0113242

0116011

0116020

0116030

Спеціальний фонд
Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюдже ту/ відповідаль ного виконавця, найменування бюджетної
програми або напрямку видатків згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

4

5

Дата та номер доуцмента,
яким затверджено
місцеву регіональну
прогаму

Корюківська міська рада (апарат)
0180

0180

0180

0180

2010

2111

2144

2152

3133

3160

3192

3242

3242

6011

6020

6030

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

49105176

6
39134150

7
9971026

8
9426850

600000

600000

Усього

Інша діяльність у сфері державного управління

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на
2019-2021 роки

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018

90000

90000

Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 20212023 роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

400000

400000

Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади земельних
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік"

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

650000

50000

Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у
Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 06.10.2020

138700

138700

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської територіальної
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

4802500

4802500

0726

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та
модернізації матеріально - технічної бази закладів
первинної медико - санітарної допомоги на території
Корюківської територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018

1419500

1419500

0763

Централізовані заходи з лікування на
цукровий та нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих
на цукровий діабет жителів Корюківської міської
територіальної громади на 2021 - 2023роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

892600

892600

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської територіальної
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

52500

52500

1040

Програма розвитку та фінансової підтримки
Корюківського міського молодіжного центру "КУБ"
Інші заходи та заклади молодіжної політики Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

886800

856500

1010

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

Програма призначенн і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 25.02.2021

100000

100000

1030

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів,
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на
2021-2023 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

331300

331300

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

«Соціальний захист окремих категорій населення на 20192021 роки»

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018

270000

270000

0111

0111

0111

0111

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 20212023 роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

30000

30000

6020

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 2022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

140000

140000

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

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2020-2022 роки", "Програма запобігання
бездомного утримання та розмноження бродячих тварин на
території Корюківської міської ради на 20202022роки""Поводження з твердими побутовими відходами
в Корюківській територіальній громаді на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сісії
сьомого скликання від
20.12.2018, тридцять
першої сесії Корюківської
міської ради сьомого
скликання від 17.12.2019

10451200

10451200

Організація благоустрою населених пунктів

"Організація та проведення громадських робіт для
населення Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

50000

50000

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018 , рішенням
другої сесії Корюківської
міської ради від 15.12.2020

0620

0620

30300

30300

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
на 2019-2021роки", "Програма (План) соціальноекономічного та культурного розвитку Корюківської
міської територіальної громади на 2021 рік",

5630350

4790400

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на
2019-2021 роки"

Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018

93600

93600

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018

1408200

1408200

Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на
2020-2022 роки"

Рішення тридцять пршої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

129900

80000

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
на 2019-2021роки", "Програма (План) соціальноекономічного та культурного розвитку Корюківської
міської територіальної громади на 2021 рік",

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018, рішенням
другої сесії Корюківської
міської ради восьмого
скликання від 15.12.2020

3899500

3899500

3899500

Будівництво освітніх установ та закладів

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
на 2019-2021роки", "Програма (План) соціальноекономічного та культурного розвитку Корюківської
міської територіальної громади на 2021 рік",

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018, рішенням
другої сесії Корюківської
міської ради восьмого
скликання від 15.12.2020

1499000

1499000

1499000

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Програма підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської територіальної
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

949900

949900

949900

0443

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на
2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

630000

630000

630000

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 20192021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018

299000

299000

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг «Розвиток житлово-комунального господарства та
та дорожньої інфраструктуриза рахунок
благоустрій населених пунктів Корюківської міської
коштів місцевого бюджету
ради» на 2019-2021роки

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018

40000

40000

0117130

0117310

0117321

0117322

0117350

0117412

0117461

0117650

0117660

0117670

7130

7310

7321

7322

7350

7412

7461

7650

7660

7670

0421

0443

0443

839950

839950

49900

11399900

11399900

0490

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на
2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

60000

20000

0490

Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або
прав на них комунальної власності для
"Програма створення чи коригування містобудівниї
продажу на земельних торгах та проведення документації та регулювання земельних відносин на
таких торгів
2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

10000

10000

10000

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

448200

448200

448200

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

0117670

0117670

0117680

0117693

0118110

7670

7670

7680

7693

8110

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 17.12.2019

80000

80000

80000

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

"Програма фінансової підтримки районного комунального
спеціалізованого лісогосподарського підприємства
"Корюківкаліс" на 2021 рік

Рішення п’ятої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 22.04.2021

400000

400000

400000

0490

Членські внески до асоціації органів
місцевого самоврядування

"Членські внески" на 2021-2022 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

21250

21250

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої необхідності та хлібом на 20212023 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

25000

25000

0320

Заходи із запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської
громади на 2021 - 2023 роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

400000

400000

"Програма охорони навколишнього природного середовища
Корюківської міської ради на 2021-2023 роки", "Програма
раціонального використання та охорони водних ресурсів
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 20.12.2018, рішенням
другої сесії Корюківської
міської ради восмьмого
скликання від 15.12.2020

455576

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

0118831

8831

1060

Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового
будівництва "Власний дім"на 2021-2023 роки на території
Корюківської міської ради

Рішення другої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 15.12.2020

200700

162000

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській
області на покращення матеріально - технічного стану 9
державної пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на
2020-2022 роки

Рішення тридцять третьої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання
від 06.02.2020

60000

60000

0180

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

Програма покращення матеріально-технічної бази
Корюківського РТЦК таСП, проведення мобілізаційної
підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,
пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом
громадян України на строкову військову службу до лав
Збройних Сил України та інших військових формувань на
2021 рік

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 25.02.2021

50000

50000

0180

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на
2019-2021 роки"

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 25.02.2021,

250000
49105176

250000
39134150

0119800

0119800

0119800

9800

9800

9800

0180

РАЗОМ

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

455576

38700

9971026

9426850

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 8-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції
Об’єднаних сил, членів їх сімей-мешканців
Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 124 «Про виконання Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімеймешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімеймешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 8-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімеймешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей – мешканців Корюківської міської
ради – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою
фінансової допомоги та соціальної, юридичної, психологічної підтримки
учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час
здійснення АТО (ООС), сприяння вирішенню їх соціально–побутових проблем.
У рамках Програми передбачається надання одноразової матеріальної
допомоги мешканцям громади, які беруть участь в АТО (ООС),
військовослужбовцям,
особам
рядового
і
начальницького
складу,
співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та
Державної служби України з надзвичайних ситуацій; допомоги переліченим
вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО (ООС);
постраждалим під час участі в АТО (ООС).
За час дії Програми до міської ради звернення щодо надання одноразової
допомоги вищезазначеним категоріям осіб не надходили.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 9-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
програми «Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників
війни та інших категорій населення на 2018-2020 роки»
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 125 «Про виконання Програми фінансової підтримки громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення
на 2018-2020 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання програми «Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення
на 2018-2020 роки» взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 9-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання програми «Фінансова підтримка громадських
організацій, інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій
населення на 2018 -2020 роки»
З метою вимог законодавства щодо соціального захисту ветеранів,
підвищення добробуту громадян, всебічного захисту законних прав,
соціальних, економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни та праці,
дітей війни, інвалідів, воїнів – інтернаціоналістів, ліквідаторів на
Чорнобильській АЕС, пенсіонерів, учасників антитерористичної операції та
членів їх сімей в громаді діяла міська програма «Фінансова підтримка
громадських організацій, інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших
категорій населення на 2018 -2020 роки» (далі - Програма). Програма
затверджена рішенням дванадцятої сесії сьомого скликання Корюківської
міської ради від 21 грудня 2017 року і була спрямована на фінансову підтримку
громадських організацій:
- Корюківської районної організації ветеранів;
- Корюківської міської організації ветеранів;
- Корюківської районної спілка ветеранів Афганістану;
- Корюківської районної організації «Спілка Чорнобиль»;
- ГО «Корюківської спілки воїнів-учасників АТО»;
- Корюківська районна організація Український національний фонд
допомоги інвалідам Чорнобиля в м. Корюківка;
- Корюківське районне відділення Української спілки в’язнів-жертв
нацизму.
Основною метою Програми було залучення органів місцевого
самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ незалежно від
форм власності, благодійних фондів, політичних партій та об’єднань,
громадськості до соціальної та фінансової підтримки громадських організацій
громади. Вирішення проблемних питань соціально - правової роботи з
ветеранами, людьми похилого віку, ліквідаторами аварії на Чорнобильській
АЕС, воїнами інтернаціоналістами, учасниками АТО/ООС спрямовані на
забезпечення гідного рівня їх життя, проведення заходів щодо увічнення
Пам’яті про героїчний і трудовий подвиг, вшанування їх з нагоди державних
свят, знаменних подій у житті українського народу, держави, району, громади.
В ході реалізації Програми проводилися заходи спрямовані на
підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до потреб старшого
покоління, утвердження почуття поваги й вдячності до них, активізації
патріотичного виховання серед дітей та молоді, підтримки ініціатив і діяльності

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

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

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 10-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
Програми підтримки індивідуального
житлового будівництва
«Власний дім» на 2016-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 126 «Про виконання Програми підтримки індивідуального
житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми підтримки індивідуального
житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 10-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового
будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки
Метою Програми є реалізація державної політики в частині розв’язання
житлових проблем шляхом збільшення обсягів індивідуального житлового
будівництва, як основ поліпшення демографічної ситуації та припинення
відтоку трудового потенціалу, завдяки пільговому кредитуванню і
забезпеченню на цій основі подальшого розвитку іпотеки.
Програма спрямована на підвищення рівня доступності для громадян
пільгових довгострокових кредитів для будівництва житла, створення
додаткових умов для забезпечення житлом жителів, які працюють в сільській
місцевості в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та
організаціях сільського господарства; інших господарських формуваннях, що
функціонують в сільській місцевості, соціальній сфері села; на підприємствах, в
установах та
організаціях переробних і обслуговуючих галузей
агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та
охорони здоров’я, розташованих у межах Корюківської міської ради.
Загальний обсяг фінансування за час дії Програми склав 265,0 тис. грн.
Завдяки реалізації даної програми збільшено обсяги житлового
будівництва та виконано ряд соціальних завдань, зокрема через поліпшення
житлових умов багатодітних сімей, молодих сімей, працівників соціальної
сфери.
Протягом 2016-2020 років Чернігівським обласним Фондом підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі чотирнадцятьом жителям
територіальної громади було надано кредитів на суму 1 530,0 тис. грн.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 11-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
Програми компенсації
затрат КП «Корюківкаводоканал»
на очистку притоків додаткових вод
до системи централізованого водовідведення
в м. Корюківка на 2020 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 127 «Про виконання Програми компенсації затрат КП
«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи
централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми компенсації затрат КП
«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи
централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 11-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми компенсації затрат
КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до
системи централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік
Метою діяльності КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є
стабільне забезпечення жителів міста Корюківки комунальними послугами з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі
централізованого водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські
каналізаційні системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські
шпалери-КФТП».
В силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал» не в змозі в
повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на
очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник
борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків.
Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах,
визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до
системи централізованого водовідведення м. Корюківка та надання їх
підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки –
єдино можливий шлях розв’язання проблеми.
У 2020 році на виконання заходів Програми з міського бюджету було
виділено 650,0 тис.грн., що дало змогу частково погасити борг КП
«Корюківкаводоканал» перед ПАТ«Слов’янські шпалери-КФТП».
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 12-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
Програми організації та проведення
громадських робіт для
населення Корюківської міської ради
на 2018-2020роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 128 «Про виконання Програми організації та проведення
громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020
роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми організації та проведення
громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 12-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми організації та проведення громадських робіт
для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки
Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців
Корюківської міської ради до участі у громадських роботах дозволило шляхом
матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити
соціальну напругу і вирішувати проблеми міста у благоустрої, озелененні
території міста, ліквідації сміттєзвалищ, відновленні, ремонту та доглядом за
пам’ятками архітектури, меморіальними похованнями та об’єктами соціальної
сфери, прибирання та утримання в належному санітарному стані придорожніх
смуг, вирубка чагарників вздовж доріг та інше.
Законом України «Про зайнятість населення» зазначено, що громадські
роботи, що відповідають потребам певної територіальної громади або
задовольняють суспільні потреби територіальних громад, організовуються
органами місцевого самоврядування за участю територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
зайнятості населення та трудової міграції на договірних засадах.
Фінансування таких робіт здійснюється пропорційно 60 відсотків за
рахунок коштів місцевого бюджету та 40 відсотків за рахунок Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.
За час дії програми з міського бюджету було виділено 346,3 тис. грн.
Таким чином, одним із важливих заходів підтримки людей у період
вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в
громадських роботах – видом суспільно корисних оплачуваних робіт в
інтересах територіальної громади, які організовуються для додаткового
стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та
інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 13-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа на 2020 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 129 «Про виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік взяти до
відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 13-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в Україні є одним із головних обов'язків держави та основним
напрямом її правової політики.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути
інтегровані у суспільство, у випадках, передбачених чинним законодавством, їм
має бути забезпечено право на отримання житла.
Основною метою Програми є створення умов для реалізації державних
гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа шляхом концентрації зусиль органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення їх власним житлом або
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення.
У 2020 році за рахунок субвенції з обласного бюджету виділені кошти на
придбання житла дитині, позбавленої батьківського піклування Баглаю Роману
Юрійовичу в сумі 402,225 тис.грн.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 14-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
програми «Забезпечення препаратами інсуліну
хворих на цукровий діабет
жителів Корюківської міської ради на 2020 рік»
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 130 «Про виконання Програми «Забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020
рік»», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання програми «Забезпечення препаратами інсуліну
хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік»
взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 14-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих
на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік»
Цукровий діабет – тяжке хронічне прогресуюче захворювання, яке
потребує медичної допомоги протягом усього життя хворого. Діабет
характеризується розвитком серйозних ускладнень, що потребують дорогого
лікування, є однією з основних причин передчасної смертності. При цьому
діабет невпинно молодшає, кожен рік вражаючи все більше людей
працездатного віку.
Метою Програми є своєчасне та стовідсоткове забезпечення препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет, зниження рівня захворюваності,
зменшення ускладнень, збільшення тривалості та поліпшення якості життя
хворих на цукровий діабет.
У 2020 році з міського бюджету на фінансування заходів Програми
виділено 435,2 тис.грн.
Реалізація заходів Програми дало змогу повноцінно забезпечити
препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, що проживають на території
громади (174 жителя), що в свою чергу дало можливість підвищити
ефективність лікування та доступність медичної допомоги, знизити смертність
від ускладнень хвороб, зменшити кількість первинних виходів на інвалідність
внаслідок захворювання, а також створило умови для продовження та
поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 15-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
програми «Управління майном
міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
на 2018-2020 роки»
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 131 «Про виконання Програми «Управління майном міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 20182020 роки»», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання програми «Управління майном міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 20182020 роки» взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 15-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання програми «Управління майном міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020роки»
Корюківська міська рада відповідно до чинного законодавства України
здійснює реалізацію політики органів місцевого самоврядування на території
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади щодо
ефективного управління об’єктами міської комунальної власності у сфері
утримання, відчуження та оренди комунального майна. Корюківська міська
рада здійснює управління майном міської комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади в межах повноважень чинного законодавства
України та власних нормативних актів.
З метою ефективного управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади в громаді діяла цільова
програма «Управління майном міської комунальним власності Корюківської
міської територіальної громади на 2018 -2020 роки» (далі – Програма).
Програма затверджена рішенням тринадцятої сесії сьомого скликання
Корюківської міської ради від 05 березня 2018 року і була спрямована на
фінансування видатків пов’язаних з заходами щодо управління майном міської
комунальної власності, а саме:
- облік майна міської комунальної власності;
- утримання в належному стані та використання майна міської
комунальної власності;
- оренда майна міської комунальної власності;
- приймання майна у міську комунальну власність;
- відчуження майна міської комунальної власності.
Загальний обсяг виділених коштів за звітний період склав 2087,7 тис. грн.
Кошти спрямовувалися на виконання наступних заходів:
- витрати на утримання в належному стані та використання майна міської
комунальної власності;
- витрати пов’язані з передачею в оренду майна міської комунальної
власності;
- на заходи щодо приймання майна у міську комунальну власність;
- витрати на підготовку об’єктів приватизації до продажу;
- на заходи, які забезпечують облік майна;
- на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 16-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
Програми придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської ради земельних ділянок
та інших об’єктів нерухомого майна
для суспільних потреб на 2020 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 132 «Про виконання Програми придбання в міську комунальну
власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми придбання в міську комунальну
власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 16-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів
нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік
Програма спрямована на придбання в комунальну власність Корюківської
міської ради об’єктів, які перебувають у власності інших юридичних та
фізичних осіб, раціональне та ефективне управління майном міської
комунальної власності для задоволення потреб громади, покращення умов
надання послуг населенню.
У 2020 році були придбані у міську комунальну власність житловий
будинок та земельна ділянка на загальну суму 322,8 тис. грн.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 17-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
Програми охорони навколишнього
природного середовища Корюківської міської ради
на 2018-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 133 «Про виконання Програми охорони навколишнього
природного середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 17-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми охорони навколишнього природного
середовища Корюківської міської ради на 2018-2020роки
Основна мета політики Корюківської міської ради у галузі охорони
навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки
направлена на стабільне функціонування і розвиток економіки міста та
сільських населених пунктів об’єднаної територіальної громади без збільшення
навантаження на навколишнє середовище, забезпечення переходу від ліквідації
наслідків забруднення до їх попередження, сприяння реальному переходу на
засади сталого, екологічно збалансованого розвитку.
Заходи Програми спрямовані на збереження та відтворення природних
ресурсів, забезпечення максимально ефективного використання природного
фактору, сприяння здоровому способу життя жителів громади та свідомого
ставлення їх до довкілля.
Вибір пріоритетних напрямків діяльності Корюківської міської ради в
галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального
природокористування та екологічної безпеки у 2018-2020 роках здійснено
відповідно до пропозицій виконкому міської ради, окремих підприємств
розташованих на території об’єднаної територіальної громади.
За час дії Програми з міського бюджету виділено 726,5 тис. грн.
Кошти були спрямовані:
- на поліпшення технічного стану та благоустрою річки Бреч та її
притоки - 397,1 тис. грн.;
- на екологічно безпечне зберігання твердих побутових відходів у селах
громади – 199,6 тис. грн.;
- на придбання рослиноїдної риби – 129,8 тис. грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 851,5 тис. грн. будо
проведено реконструкцію КНС та каналізайного колектору в м. Корюківка.
В результаті виконання програмних заходів у 2018-2020 роках
забезпечено надійне функціонування всього господарського комплексу міської
об’єднаної територіальної громади в сфері забезпечення на належному рівні
охорони навколишнього природного середовища, здійснене заплановане
будівництво та покращено благоустрій населених пунктів Корюківської міської
ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 18-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
Програми приватизації об’єктів
міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
на 2018-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 134 «Про виконання Програми приватизації об’єктів міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 20182020 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми приватизації об’єктів міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 20182020 роки взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 18-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми приватизації об’єктів міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-2020 роки
Метою Програми є підвищення ефективності економіки громади та
посилення її конкурентоспроможності, збільшення надходження до міського
бюджету коштів, одержаних від приватизації, шляхом підвищення
конкурентності та прозорості продажу об’єктів приватизації.
На виконання програми у 2019 році було приватизовано чотири об’єкти
малої приватизації і надійшло до бюджету розвитку коштів - 1700,48 тис грн.
У 2020 році було приватизовано чотири об’єкти малої приватизації і
надійшло до бюджету розвитку коштів – 582,0 тис грн.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 19-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання Програми забезпечення
малочисельних та віддалених сіл громади
товарами першої необхідності та хлібом
на 2018-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 135 «Про виконання Програми забезпечення малочисельних та
віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020
роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми забезпечення малочисельних та
віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020
роки взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 19-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки
Головною метою програми є створення сприятливих умов для життя людей,
шляхом організації мобільних мереж роздрібної торгівлі, а також сприяння
організації виїзної торгівлі суб’єктами підприємницької діяльності та
забезпечення мешканців віддалених, малочисельних сіл продуктами першої
необхідності, хлібом та хлібобулочними виробами.
На території громади функціонували п’ять сіл, які на значну відстань
віддалені від центральної садиби.
Протягом останніх років в цих селах не працює торгівля, жителі не мають
змоги забезпечувати себе та свої сім’ї товарами першої необхідності, хлібом та
хлібобулочними виробами так як переважна кількість населення похилого віку
та мають слабкий стан здоров’я.
Загальний обсяг фінансування Програми склав 62,3 тис. грн., що дало
змогу забезпечити своєчасну доставку хліба та хлібобулочних виробів,
продуктів першої необхідності в віддалені, малочисельні села громади, згідно
договору, в кількості та асортименті відповідно до заявок, складених на основі
фізіологічної потреби і попиту населення.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 20-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання Програми
розвитку цивільного захисту на території
Корюківської міської ради на
2018-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 136 «Про виконання Програми розвитку цивільного захисту на
території Корюківської міської ради на 2018-2020 роки», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми розвитку цивільного захисту на
території Корюківської міської ради на 2018-2020 роки взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 20-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми розвитку цивільного захисту на території
Корюківської міської ради на 2018-2020роки
Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями
зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними
природними явищами: підтопленнями, ураганами, буревіями, сильними
опадами, обледенінням.
Програма спрямована на вирішення комплексу завдань щодо
попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, забезпечення життя та здоров’я людей, мінімізація матеріальних і
фінансових витрат від впливу надзвичайної ситуації та економічних затрат у
період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, підвищення рівня
техногенного захисту об’єктів підвищеної небезпеки, стабільного соціальноекономічному розвитку громади та покращення інвестиційного клімату.
За час дії Програми з міського бюджету виділено 299,4тис.грн.
Кошти спрямовувалися на ліквідацію наслідків повені, пожежі на
сміттєзвалищі, наслідків буревію та дезінфекцію поверхонь у зв’язку з
підвищенням рівня захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 21-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
міської цільової Програми
національно-патріотичного
виховання на 2018-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 140 «Про виконання Програми національно-патріотичного
виховання на 2018-2020 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання міської цільової Програми національнопатріотичного виховання на 2018-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 21-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання міської цільової Програми національно-патріотичного
виховання на 2018-2020 роки
Відповідно до Указів Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки» та від 01 грудня 2016 року № 534/2016 «Про
пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та
консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій
сфері» виконавчим комітетом Корюківської міської ради проводилась
відповідна робота щодо національно- патріотичного виховання учнів закладів
освіти та молоді Корюківської громади, зміцненню національної єдності та
консолідації українського суспільства серед населення.
Рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання
від 21 грудня 2017 року було затверджено міську цільову Програму
національно-патріотичного виховання на 2018-2020 роки.
Щороку проводився аналіз виконання заходів програми та визначалися
першочергові завдання щодо їх реалізації.
На реалізацію заходів у 2018 році передбачалось 268,9 тис. грн.,
використано 255.0 тис. грн.. Було проведено та прийнято участь в таких заходах
як:
- організація та проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 9,0 тис. грн;
- підготовка та участь у обласному етапі даної гри – 7,5 тис. грн.;
- міський конкурс з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» серед
школярів Корюківської ТГ – 3,0 тис. грн.;
- участь у проєкті «Теренова гра» у с. Плиски Борзнянського району - 4,0
тис. грн.;
- популяризація фольклору за участю вихованців Корюківського ЦДЮТ у
селах громади – 3,0 тис. грн.;
- свято Новорічної ялинки – 15,0 тис. грн.;
- участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш
спільний дім»- 3,0 тис. грн.;
- обласний зліт переможців обласної краєзнавчо - патріотичної акції
учнівської молоді «Від роду і до роду збережем традиції народу» - 1,5 тис. грн.;
- проведення І етапу та участь у ІІ етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської творчості імені Т. Шевченка, Міжнародного
конкурсу з української мови імені П. Яцика - 7,0 тис. грн.;

- організація участі у проведенні навчально - польових зборів на базі
військової частини - 11, 0 тис. грн.;
- для забезпечення проведення заходів по галузі «Культура» - 39,8
тис.грн.;
- для проведення заходів – 102,0 тис.грн.;
- для відзначення учасників заходів – 49,2 тис.грн.
На реалізацію заходів у 2019 передбачалось 291,4 тис. грн., використано
282,1 тис. грн.. Було проведено та прийнято участь в таких заходах як:
- організація та проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо юнацької військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 25,7 тис. грн.;
- підготовка та участь у обласному етапі даної гри – 11,6 тис. грн.;
- міський конкурс з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» серед
школярів Корюківської ТГ – 4,0 тис. грн.;
- організація «Теренової гри» на базі Наумівської ЗОШ І-ІІІ ст. - 12,0 тис.
грн.;
- участь у проєкті «Теренова гра» в с. Максимівка Ічнянського району –
4,0 тис. грн.;
- свято Новорічної ялинки – 15,0 тис. грн.;
- участь в історичному квесті «Батурин - серце Гетьманщини!» - 4,0 тис.
грн.;
- участі у ХІІІ Міжнародному багатожанровому арт-конкурсі талантів
«Різдвяні зустрічі» - 8,0 тис. грн.;
- участь у обласному зльоті переможців ІІ (обласного) туру конкурсу
краєзнавчо - дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина- Україна», обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Земля- наш спільний дім», обласному зльоті
переможців обласної краєзнавчо - патріотичної акції учнівської молоді «Від
роду і до роду збережем традиції народу», міському та обласному етапі
фестивалі - конкурсу «Театральне мистецтво», обласному методичному заході
«Театральна толока» - 23,0 тис. грн.;
- проведення І етапу та участь у ІІ етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської творчості імені Т. Шевченка, Міжнародного
конкурсу з української мови імені П. Яцика - 7,0 тис. грн.;
- організація участі у проведенні навчально- польових зборів на базі
військової частини - 11, 0 тис. грн.;
- для забезпечення проведення заходів по галузі «Культура» 39,8тис.грн.;
- для проведення заходів – 102,0тис.грн.;
- для відзначення учасників заходів – 49,2тис.грн.
На реалізацію заходів у 2020 році передбачалось 296,4 тис. грн.,
використано 53,0 тис. грн. (зменшення фінансування у зв’язку із карантинними
заходами):
- для забезпечення проведення заходів по галузі «Культура» - 20,0тис.грн.;
- для проведення заходів – 14,6тис.грн.;
- для відзначення учасників заходів – 18,4тис.грн..

Заходи національно-патріотичного спрямування організовувались
проводились за сприяння виконавчого комітету Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

і

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 22-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
міської Програми оздоровлення
та відпочинку дітей Корюківщини
на період до 2020 року
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 138 «Про виконання Програми оздоровлення та відпочинку
дітей», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку
дітей Корюківщини на період до 2020 року взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 22-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Корюківщини на період до 2020 року
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
виконавчим комітетом Корюківської міської ради проводилась відповідна
робота щодо оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини.
Рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання
від 22 січня 2017 року було затверджено міську Програму оздоровлення та
відпочинку дітей Корюківщини на період до 2020 року.
Щороку проводився аналіз виконання заходів програми та визначалися
першочергові завдання щодо їх реалізації.
На реалізацію Програми оздоровлення та відпочинку дітей Корюківщини
на період до 2020 року було використано такі кошти:
2017 рік - передбачалось 713,4 тис. грн., використано 418,2 тис. грн. на :
- функціонування СПЗОтВ «Зелений гай» - 297,0 тис. грн.;
- здійснення організаційних заходів та надання відпочинкових послуг у
пришкільних таборах – 121,2 тис. грн.;
2018 рік - передбачалось 799,7 тис. грн., використано 607,2 тис. грн. на:
- функціонування СПЗОтВ «Зелений гай» - 342,0 тис. грн.;
- здійснення організаційних заходів та надання відпочинкових послуг у
пришкільних таборах – 265,2 тис. грн.
2019 рік - передбачалось 853,3 тис. грн., використано 709,3 тис. грн. на:
- функціонування СПЗОтВ «Зелений гай» - 370,0 тис. грн.;
- здійснення організаційних заходів та надання відпочинкових послуг у
пришкільних таборах – 339,3 тис. грн.
2020 рік - передбачалось 896,4 тис. грн., використано 283,7 тис. грн.
(зменшення фінансування у зв’язку із карантинними заходами).
З них :
- оздоровлення 35 дітей пільгових категорій у туристсько - оздоровчому
комплексі «Едельвейс» с. Микуличин Яремчанської міської ради ІваноФранківської області – 283,7 тис. грн.
Стан організації та проведення оздоровчої кампанії знаходився під
постійним контролем виконавчого комітету Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 23-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання Програми
підтримки дітей, батьки яких загинули або
отримали інвалідність під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, у
навчальних закладах Корюківської міської
ради на 2019-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 141 «Про виконання Програми підтримки дітей, батьки яких
загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради
на 2019-2020 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання Програми підтримки дітей, батьки яких
загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради
на 2019-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 23-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або
отримали інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019 - 2020
роки
Організація харчування дітей, батьки яких загинули або отримали
інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у
закладах освіти Корюківської міської ради у 2019 – 2020 роках, здійснювалась
на виконання Програми підтримки дітей, батьки яких загинули або отримали
інвалідність під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у
навчальних закладах Корюківської міської ради на 2019 – 2020 роки,
затвердженого рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.12.2018 року.
Метою Програми є соціальна, педагогічна, психологічна підтримка дітей,
батьки яких загинули або отримали інвалідність внаслідок безпосередньої
участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), які навчаються і
виховуються в закладах освіти Корюківської міської ради, забезпечення
безкоштовним гарячим харчуванням даної категорій дітей за кошти місцевих
бюджетів. Основними завданнями Програми є надання додаткової пільги та
психологічних послуг дітям, які навчаються і виховуються в освітніх закладах
міської ради.
Роки
ВСЬОГО
2019 р.
2020 р.
13770
13770
План (грн.)
27540
10620
8700
Використано ( грн.)
19320
Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів міського
бюджету.
Виконання визначених Програмою заходів дозволило надати додаткову
пільгу, а саме забезпечити харчуванням за бюджетні кошти учнів закладів
загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти з
числа дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність внаслідок
безпосередньої участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил),
допомогло поліпшити морально-психологічний мікроклімат в їх сім`ях.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 24-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
міської програми «Розвиток
фізичної культури та спорту на
період до 2020 року»
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 137 «Про виконання Програми «Розвиток фізичної культури та
спорту на період до 2020 року»», враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання міської програми «Розвиток фізичної культури
та спорту на період до 2020 року» взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 24-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання міської програми
«Розвиток фізичної культури та спорту на період до 2020 року»
Міська програма «Розвиток фізичної культури і спорту на період до 2020
року» (далі - Програма) була затверджена рішенням дванадцятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 21 грудня 2017 року.
Програма прийнята з метою відведення фізичній культурі і спорту провідної
ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики
захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для
всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та
духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян
та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.
Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
Основними завданнями програми є:
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх
навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового
відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної
роботи серед інвалідів;
- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських
та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького
спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів;
- підвищення рівня кадрового, матеріально-технічного, фінансового,
науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення галузі;
- активізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок загального
обсягу асигнувань місцевих бюджетів, передбачених головним розпорядникам
коштів, які визначені виконавцями цих заходів, та інших джерел фінансування,
не заборонених законодавством.
Мета досягнута шляхом реалізації наступних заходів :
- чемпіонат області з легкої атлетики серед ДЮСШ;
- відкритий чемпіонат Менського району з легкої атлетики;
- першість області з футболу серед юнаків у м. Сосниця;
- першість області з футболу серед юнаків у м. Прилуки;
- першість області з футболу серед юнаків у м. Ніжин;
- обласні змагання з лижоролерів у м. Чернігів;
- змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» у м. Сосниця;

- змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» у м. Мена;
- відкритий чемпіонат області легкоатлетичного кросу у м. Чернігів;
- першість області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат у
м. Чернігів;
- першість області з легкоатлетичного кросу пам’яті В.Ф.Філіпова» у
м. Чернігів;
- Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей та юнацтва
«Олімпійське лелеченя»;
- чемпіонат області з легкої атлетики у м. Чернігів;
- обласний етап Всеукраїнських змагань з футзалу «Шкільна футзальна
ліга України»;
- чемпіонат України з лижних гонок серед школярів у м. Суми;
- футбольний фестиваль «Відкриті уроки футболу»;
- обласні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я»;
- відкритий чемпіонат області з легкої атлетики у приміщенні серед
чоловіків і жінок, юнаків і дівчат у м. Бровари.
У 2018-2020 роках на реалізацію програми передбачено із бюджету міста
1267,3 тис.грн. Використано - 950 тис.грн.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 25-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
програми «Шкільне харчування»
за 2020 рік
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 142 «Про виконання Програми «Шкільне харчування» за 2020
рік», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання програми «Шкільне харчування» за 2020 рік
взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 25-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання програми «Шкільне харчування» за 2020 рік
Організація харчування учнів у закладах загальної середньої освіти
Корюківської міської ради здійснювалася відповідно законів України «Про
освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,
постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856 «Про
організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах», від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у
навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011
року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на
додану вартість».
На території Корюківської міської ради у 2020 році функціонували
дев’ять закладів загальної середньої освіти.
Вісім закладів загальної середньої освіти мають власні їдальні для
забезпечення учнів повноцінним і раціональним харчуванням. Для
Корюківської загальноосвітньої школи І ступеня № 2, у зв’язку з відсутністю
харчоблоку у закладі, організовано гаряче харчування учнів на базі
Корюківської гімназії.
Закупівля продуктів для приготування страв у закладах здійснювалася
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
Станом на грудень 2020 року гарячим харчуванням було охоплено 1650
учнів, що становить 82% від загальної кількості учнів.
Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено 136 учнів. З числа:
- дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з числа учнів
1- 11 класів на 18 грн. в день;
- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних
класах з числа учнів 1-11 класів на 17 грн. в день.
- учнів 1- 4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» на 17
грн. в день.;
- дітей, батьки яких загинули або отримали інвалідність під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) із
числа учнів 1 – 11 класів на 25 грн. в день.
У 2020 році на реалізацію програми передбачено 1316 тис. грн.
Використано 1283 тис. грн.
Організовано гаряче харчування за батьківські кошти.

Для організації харчування учнів міста, у 2020 році, у закладах загальної
середньої освіти Корюківської міської ради, введено 10 штатних одиниць (4 шт.
од. – кухаря, 3 шт. од. – підсобного робітника кухні та 3 шт. од. комірника).
Здійснювалась оплата послуг (електроенергія, вода, водовідведення та ін.),
пов’язаних з організацією харчування учнів пільгових категорій та учнів, що
харчуються за батьківську плату.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 26-5/VIІІ

Про звіт про хід виконання
міської програми «Шкільний
автобус» на 2017-2020 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 30 березня
2021 року № 139 «Про виконання Програми «Шкільний автобус» на 2017-2020
роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Звіт про хід виконання міської програми «Шкільний автобус» на 20172020 роки» взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 26-5/VІІІ
Звіт
про хід виконання міської програми
«Шкільний автобус» на 2017-2020 роки»
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 року
№ 31 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус», Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування», виконавчим комітетом Корюківської міської ради
проводиться відповідна робота щодо організації підвозу учнів, які проживають
за межею пішохідної доступності до загальноосвітніх навчальних закладів
Корюківської міської ради.
Рішенням четвертої сесії сьомого скликання Корюківської міської ради
від 22 лютого 2017 року затверджено міську програму «Шкільний автобус» на
2017-2020 роки».
На початок 2020-2021 навчального року потребувало підвозу 464 учні.
Підвозились 100 % учнів. Підвіз учнів здійснювався – 11 шкільними
автобусами.
На реалізацію Програми на 2017-2020 роки передбачені кошти 9489,0 тис.
грн.
2017 р. – 754 тис. грн., використано - 812,2 тис. грн.
2018 р. – 2590 тис. грн., використано – 2263,4 тис. грн.
2019 р. – 3065 тис. грн., використано – 1132,2 тис. грн.
2020 р. – 3080 тис. грн., використано – 779 тис. грн.
Стан підвозу учнів, що потребували підвозу знаходився під постійним
контролем виконавчого комітету Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 27-5/VIІІ

Про затвердження Положення про
Робочу групу з місцевого
економічного розвитку Корюківської
міської територіальної громади
З метою планування, виконання та регулярного перегляду заходів
місцевого економічного розвитку на території населених пунктів Корюківської
міської територіальної громади задля досягнення сталого економічного
зростання, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила :
1. Затвердити Положення про Робочу групу з місцевого економічного
розвитку Корюківської міської територіальної громади, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 27-5/VІІІ

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з місцевого економічного розвитку
Корюківської міської територіальної громади

м. Корюківка
2021 рік

1. Загальні засади
1.1. Робоча група з місцевого економічного розвитку Корюківської
міської територіальної громади (далі - Робоча група) є постійним
консультативно-дорадчим органом (далі - КДО) Корюківської міської ради, що
утворюється та діє при міській раді. КДО створений для планування, виконання
та регулярного перегляду заходів місцевого економічного розвитку на території
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (надалі –
Громади).
1.2. У своїй діяльності Робоча група керується чинним законодавством
України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями
міського голови та цим Положенням.
1.3. Місцевий економічний розвиток (далі — МЕР) — партисипативний
процес, до якого залучені зацікавлені сторони громади та метою якого є
забезпечення конкурентноспроможності та розвиток конкурентних переваг
території громади, стале економічне зростання на місцевому рівні та
підвищення якості життя її мешканців. Економічне зростання відбувається
через регулярний діалог з місцевим бізнесом, підтримку наявного бізнесу,
сприяння підприємництву, розвиток людського капіталу та трудових ресурсів
та залучення нових бізнесів і інвестицій в громаду.
1.4. Програма місцевого економічного розвитку – це документ,
розроблений Робочою групою, що містить набір конкретних проєктів,
реалізація яких дозволить досягти цілей економічного розвитку громади,
визначених у Стратегії. Програма МЕР формується на термін 3-4 роки.
Програма МЕР містить не менше, ніж три проєкти з детально описаними
заходами, що необхідно виконати, переліком та орієнтовною вартістю
необхідних
матеріалів/обладнання/послуг,
які
необхідно
придбати,
відповідальними особами, закріпленими за координацією виконання кожного з
проєктів/етапів проєктів.
1.5. Проєкт — логічно та хронологічно узгоджений комплекс заходів,
виконання яких призводить до досягнення поставленої мети у встановлений
термін, із залученням визначених людських, матеріальних і фінансових
ресурсів.
2. Мета, завдання та повноваження Робочої групи.
2.1. Метою діяльності Робочої групи є координація діяльності виконавчих
органів, комунальних установ, закладів і підприємств, представників бізнесу,
підприємців та громадянського суспільства задля досягнення сталого
економічного зростання у громаді.

2.2. Основною метою Робочої групи є створення сприятливого
середовища у громаді для:
- підтримки наявного бізнесу;
- сприяння розвитку підприємництва;
- розвитку трудових ресурсів;
- залучення нового бізнесу та інвестицій.
Робоча група, на підставі проведеного аналізу, конкретизує пріоритети
громади щодо МЕР.
2.3. Повноваження Робочої групи полягають в:
- моніторингу стану МЕР у громаді;
- розробці Економічного профілю громади;
- підготовці та вдосконаленні програми МЕР, її моніторингу та оцінці
виконання, внесенні змін;
- проведенні громадських обговорень та інших публічних заходів щодо
МЕР;
- залученні зацікавлених осіб та експертів до діяльності Робочої групи;
- отриманні в установленому порядку від посадових осіб органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації,
необхідної для виконання покладених на неї завдань;
- наданні міській раді та посадовим особам місцевого самоврядування
пропозицій щодо покращення МЕР.
3. Формування складу Робочої групи
3.1. Робоча група складається з голови та заступника голови, секретаря та
інших членів у кількості 12 осіб. Персональний склад Робочої групи
затверджується розпорядженням міського голови.
3.2. До складу Робочої групи обов’язково повинні входити представники:
- місцевої ради;
- бізнесу;
- громадських організацій або активних у громадській діяльності жителів;
- молодіжних організацій, молодіжної ради, або активних представників
молоді;
- представники освіти, в т.ч. професійної.
Склад Робочої групи має бути гендерно збалансованим.
Персональний склад Робочої групи оприлюднюється на офіційному вебсайті Громади протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.
3.3. Члени Робочої групи мають право вносити на розгляд Робочої групи
будь-які питання, що стосуються діяльності Робочої групи.
3.4. Члени Робочої групи виконують свої обов’язки на громадських
засадах.

4. Організація та процедури роботи
4.1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за
необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.
4.2. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво та забезпечує
організацію роботи органу, скликає засідання та головує на них. У разі
відсутності голови засідання проводить заступник голови.
4.3. Секретар Робочої групи веде та оформлює протокол засідання,
робить витяги з нього.
4.4. Члени Робочої групи беруть персональну участь у засіданнях Робочої
групи. За рішенням Робочої групи та за наявності технічних засобів засідання
Ради може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.
4.5. На своїх засіданнях Робоча група розробляє пропозиції та
рекомендації з питань, що належать до її компетенції, і виконує, але не
обмежуючись, наступні дії та заходи:
- розробляє, публікує на офіційному сайті громади, оновлює (не рідше
одного разу на рік, не пізніше 31 травня) Економічний профіль громади;
- розробляє проєкт, проводить громадське обговорення та моніторить (не
рідше ніж двічі на рік) впровадження Програми МЕР;
- публікує звіти про виконання Програми МЕР на сайті громади;
- розробляє заходи щодо залучення і роботи з інвесторами.
У порядку денному кожного засідання присутні питання, пов’язані із
виконанням Програми МЕР.
Робоча група щорічно звітує перед міським головою щодо своєї
діяльності. Звіт містить аналіз виконання Програми МЕР, пропозиції до її
оновлення, а також аналіз перспектив для МЕР на наступний рік. У звіті окремо
висвітлюється діяльність КДО з МЕР стосовно стимулювання підприємницької
діяльності серед молоді, жінок, та/або ветеранів, та/або інших вразливих груп
населення громади.
Робоча група готує інформацію для використання у щорічному
публічному звіті міського голови. Звіт містить окремий розділ, присвячений
місцевому економічному розвитку на основі Програми МЕР. Зокрема,
наводяться дані стосовно виконаних проєктів, стану впровадження поточних
проєктів МЕР та щодо розробки нових проєктів МЕР.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина до загального складу Робочої групи. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
4.6. Засідання Робочої групи вважається чинним, якщо на ньому були
присутні більше половини членів Робочої групи.

4.7. Проведене засідання оформлюється протоколом, у якому вказуються
прийняті рішення за наслідками засідання Робочої групи. Протокол
підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам
Робочої групи, виконавчим органам міської ради та публікується на сайті
громади. Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації,
може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
4.8. Підготовку матеріалів до розгляду Робочою групою, повідомлення
всім членам Робочої групи про час і дату чергового засідання, ведення
протоколу засідання Робочої групи та його надсилання членам Робочої групи
забезпечує секретар.
Про дату проведення засідання та порядок денний члени Робочої групи
інформуються не пізніше, ніж за три робочих дні до дати проведення засідання.
4.9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Робочої групи забезпечує загальний відділ Корюківської міської
ради, який створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує
Робочу групу простором для робочих зустрічей та засобами зв’язку.
5. Моніторинг впровадження програми МЕР
5.1. Основною метою моніторингу є забезпечення реалізації та постійної
підтримки актуальності стану Програми МЕР та проєктів МЕР, які описані в
Програмі.
5.2. Моніторинг процесу реалізації Програми МЕР проводиться
координаторами проєктів, інформація зводиться загальним відділом
Корюківської міської ради і заслуховується на засіданні Робочої групи не
рідше, ніж двічі на рік. Результати річного моніторингу аналізуються із
врахуванням індексу спроможності місцевої влади (PMCI) та його динаміки.
5.3. Координатори проєктів подають в загальний відділ Корюківської
міської ради інформацію щодо стану реалізації проєктів та необхідних
подальших дій з впровадження проєктів.
5.4. За результатами моніторингу Робоча група готує звіт, який підписує
Голова Робочої групи та публікує звіт на офіційному сайті громади.
5.5. Робоча група може вносити пропозиції з коригування та оновлення
Програми МЕР.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 28-5/VIІІ

Про списання майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення КП «Корюківкаводоканал» від 18.02.2021 року
№№ 43, 44, від 14.04.2021 року №№76, 77, Центру надання соціальних послуг
Корюківської міської ради від 01.04.2021 року № 01-06/125, КП «РАМПА» від
12.04.2021 року № 236/04-21, Протокол засідання комісії з упорядкування
обліку майна міської ради від 12.04.2021 року, технічні висновки ТОВ «ЕКОСАН ПОЛТАВА», протокол контролю ТОВ «УНІВЕРС-ТЕХСЕРВІС» від
30.03.3021 року, відповідно до Положення про відчуження та списання майна,
що є міською комунальною власність, затвердженого рішенням двадцять
четвертої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20.08.2009
року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на:
1.1. списання з балансу основних засобів в кількості 9 одиниць згідно
додатку 1 та транспортного засобу ЗИЛ 431412, Цистерна-С, державний номер
СВ6461АР, рік випуску 1987, номер шасі 2533432, балансовою (первісною)
вартістю 5367,16 грн., знос 100%.
1.2. зняття транспортного засобу ЗИЛ 431412, Цистерна-С, державний
реєстраційний номер СВ6461АР, 1987 року випуску, номер шасі 2533432, з
державної реєстрації в зв’язку з списанням.

2. Надати дозвіл Центру надання соціальних послуг Корюківської міської
ради на списання з балансу велосипедів в кількості 9 одиниць, згідно додатку 2.
3. Надати дозвіл Комунальному підприємству «РАМПА» Корюківської
міської ради на списання з балансу основних засобів в кількості 2 одиниці,
згідно додатку 3.
4. Списати з балансу Корюківської міської ради основні засоби в
кількості 21 одиниця, згідно додатку 4.
5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), КП
«Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), КП «РАМПА» (кривда Т.Ф.), Центру
надання соціальних послуг (Єрмоленко Т.О.), здійснити списання майна
вказаного в даному рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства
України.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 28-5/VIIІ

Перелік
майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку Комунального підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради і підлягає списанню
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва інвентарного
об’єкта

2
Насос ЕЦВ-10
Насос ЕЦВ-6
Лічильник води
Витратомір лічильник
Насос ЕЦВ-6
Лічильник води
Копіювальна машина
Телевізор
Ноутбук б/у
РАЗОМ: 9 одиниць

Секретар міської ради

Рік
Інвентарний Балансова
Сума
Балансова
випуску номер
(первісна) нарахованого (залишкова)
вартість,
зносу,
вартість,
грн.
грн.
грн.
3
4
5
6
7
2009
104001
7525,00
7525,00
0,00
2008
104004
7141,67
7141,67
0,00
2008
104006
3416,88
3416,88
0,00
2008
101011
18081,00
18081,00
0,00
2008
106022
6460,67
6460,67
0,00
2008
106003
2290,00
2290,00
0,00
2008
106014
1204,00
1204,00
0,00
2009
106015
1301,00
1301,00
0,00
2012
106021
1363,00
1363,00
0,00
48 783,22
48 783,22
0,00

А. ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 28-5/VIIІ

Перелік
майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку Центру надання соціальних
послуг Корюківської міської ради і підлягає списанню
№ Назва інвентарного
п/п
об’єкта

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Рік
випуску

Інвентарний Балансова
Сума
Балансова
номер
(первісна) нарахованого (залишкова)
вартість,
зносу,
вартість,
грн.
грн.
грн.
2
3
4
5
6
7
Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради
Велосипед
2009
101540017
798,00
798,00
0,00
Велосипед
2009
101540018
798,00
798,00
0,00
Велосипед
2009
101540019
798,00
798,00
0,00
Велосипед
2009
101540020
798,00
798,00
0,00
Велосипед
2009
101540021
798,00
798,00
0,00
Велосипед
2011
101540030
1100,00
1100,00
0,00
Велосипед
2011
101540031
1100,00
1100,00
0,00
Велосипед
2012
101540057
990,00
990,00
0,00
Велосипед
2019
101540064
3300,00
1320,00
1980,00
РАЗОМ: 9 одиниць
10480,00
8500,00
1980,00

Секретар міської ради

А. ПЛЮЩ

Додаток 3
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 28-5/VIIІ

Перелік
майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку Комунального підприємства
«РАМПА» Корюківської міської ради і підлягає списанню
№
п/п

1
1
2

Назва інвентарного
об’єкта

2
Принтер Canon Е404
Принтер Canon Е414
РАЗОМ: 2 одиниці

Секретар міської ради

Рік
Інвентарний Балансова
Сума
Балансова
випуску номер
(первісна) нарахованого (залишкова)
вартість,
зносу,
вартість,
грн.
грн.
грн.
3
4
5
6
7
2015
10400033
1 600,00
1 515,22
84,78
2019
10400035
1 490,00
1 490,00
0,00
3 090,00
3005,22
84,78

А. ПЛЮЩ

Додаток 4
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 28-5/VIIІ

Перелік
майна, яке перебуває на бухгалтерському обліку Корюківської міської ради
і підлягає списанню
№
п/п

Назва інвентарного
об’єкта

1
1

2
Копіювальний апарат
KONIKA MINOLTA
245808
Цифрова камера
Сanon Е OS600
Системний блок Losic
power
Системний блок
Система
відеоспостереження,
комплект
Системний блок LG
Системний блок
CELERON
Системний блок AMT
Athlon
Музичний центр
Бензопила «Мега»
Мотокоса
«Енергомаш»
Насос дренажний
Принтер Canon
Комп’ютер Kredo
Копіювальний апарат
Монітор SAMSUNG
Комп’ютер в
комплекті ASER
Монітор
Принтер LBP-1120
Телефон AI Katel-iso
Монітор
РАЗОМ: 21 одиниці

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Секретар міської ради

Рік
Інвентарний Балансова
Сума
Балансова
випуску номер
(первісна) нарахованого (залишкова)
вартість,
зносу,
вартість,
грн.
грн.
грн.
3
4
5
6
7
2012
101480008
6083,00
4829,01
1253,99

2015

101480024

13619,00

6809,48

6809,52

2013

101460012

2500,00

1894,78

605,22

2010
2013

101460190
101480030

4693,00
37500,00

4693,00
23263,89

0,00
14236,11

2002
2006

101480002
101460144

4845,00
2135,25

4845,00
2135,25

0,00
0,00

2016

101460149

2085,85

2085,85

0,00

2004
2014
2014

101480023
101610012
101610013

917,00
1100,00
1300,00

917,00
1100,00
1300,00

0,00
0,00
0,00

2018
2010
2003
2009
2005
2010

101420014
101480015
101460001
101480110
101460002
101460004

3025,00
1435,00
2060,00
2253,00
708,00
6508,00

1444,15
1435,00
2060,00
2253,00
708,00
6508,00

1580,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2010
2005
2015
2009

101460005
101480018
101480007
101460188

1023,00
988,00
463,00
1620,00
96861,10

1023,00
988,00
245,28
1620,00
72157,69

0,00
0,00
217,72
0,00
24703,41

А. ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 29-5/VIІІ

Про внесення змін до переліку
підприємств, установ, організацій, що
надають соціально важливі послуги
Розглянувши звернення громадської організації «Спортивний клуб
«Сила» від 23.03.2021 року № 1, Корюківського районного громадського
благодійного фонду «Здоров’я» від 06.04.2021 року №16, КНП «Чернігівська
обласна лікарня» від 08.04.2021 року № 3-04/973, у відповідності до ст. 18
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до додаткового переліку підприємств, установ,
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Корюківської
міської територіальної громади, затвердженого рішенням сорокової сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 серпня 2020 року № 740/VIІ, доповнивши його наступними підприємствами, установами і
організаціями:
№
Назва юридичної особи
17 Громадська організація «Спортивний клуб «Сила»
18 Корюківський районний громадський благодійний фонд «Здоров’я»
19 Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська обласна лікарня»
Чернігівської обласної ради

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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 30-5/VIІІ

Про затвердження Положення про
порядок списання майна комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна міської
комунальної власності, у відповідності до ст.ст. 24, 75-78, Господарського
кодексу України, ст.ст. 169, 172, 182, 327 Цивільного кодексу України, ст. 4
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку списання об’єктів державної власності» від 08.11.2007 року № 1314 (зі
змінами), враховуючи п. 3 Розділу І Порядку складання типових форм з обліку
та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року № 818,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок списання майна комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади, що додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять третьої сесії
Корюківської міської ради п’ятого скликання від 20 серпня 2009 року «Про
затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є
комунальною власністю у новій редакції».

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

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 30-5/VIІI

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок списання об’єктів комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади

м. Корюківка
2021 рік

Преамбула
Це Положення про порядок списання майна комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади (далі – Положення) розроблено
відповідно до ст.ст. 24, 75-78, Господарського кодексу України, ст.ст. 169, 172,
182, 327 Цивільного кодексу України, п. 30 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об’єктів
державної власності» від 8 листопада 2007 року № 1314, з урахуванням п. 3
Розділу І Порядку складання типових форм з обліку та списання основних
засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 13.09.2016 р. № 818, з метою підсилення ефективності
управління майном Корюківської міської територіальної громади та приведення
операцій з цим майном у відповідність вимогам чинного законодавства, і
визначає порядок списання майна комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади.
Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним
законодавством України.
1.
Загальні положення
1.1. Положення визначає механізм списання об’єктів комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади, якими є об’єкти
незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні
матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства
визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними
матеріальними активами (далі - майно).
1.2. У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні
заклади, підприємства, установи та організації, які утворені за рішенням або
перебувають у віданні Корюківської міської ради (далі – Рада).
1.3. Дія цього Положення поширюється на майно, передане
комунальним підприємствам, закріплене за закладами, підприємствами,
установами та організаціями, які утворені або перебувають у віданні Ради.
1.4. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання
якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, військове
майно, державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні
майнові комплекси підприємств тощо).
1.5. Списанню згідно з цим Положенням підлягає майно, що не може
бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним
закладам, підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть
бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути
економічно недоцільне), у разі, коли таке майно:
1) морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого
використання суб’єктом господарювання та відновлення якого є економічно

недоцільним (у тому числі у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та
технічним переоснащенням);
2) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що
відновлення його є економічно недоцільним);
3) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.
Майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з
подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку,
встановленому Міністерством фінансів України. При цьому списання майна,
виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після
відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке
відшкодування неможливо.
Морально застаріле та фізично зношене майно, придатне для подальшого
використання, може використовуватися Радою або комунальними закладами,
підприємствами, установами та організаціями.
2.
Прийняття рішення про списання майна
2.1. Списання комунального майна здійснюється юридичною особою,
на балансі якої перебуває таке майно, на підставі прийнятого Радою рішення
про надання згоди на його списання, крім випадків, передбачених п. 2.3. цього
Положення. Проєкт рішення про надання згоди на списання майна готується
працівниками (відповідно до посадових обов’язків) виконавчого апарату Ради
або виконавчим комітетом, який є уповноваженим органом управління
відповідним майном (далі – орган управління).
2.2. Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей
правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами
обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли
встановлено заборону розпорядження майном).
2.3. Списання інших необоротних матеріальних активів Ради або
суб’єкта господарювання (окрім об’єктів нерухомості та транспорту), первісна
(переоцінена) вартість яких становить до 10000 (десяти тисяч) гривень за
одиницю, здійснюється за рішенням керівника такої юридичної особи
відповідно до цього Положення та не потребує погодження Ради.
При цьому керівник забезпечує наявність відповідних висновків на
окремі матеріальні активи, контролює процес списання і несе відповідальність
за достовірність та правильність складання документів на списання.
Списання інших необоротних матеріальних активів Ради або суб’єкта
господарювання (окрім об’єктів нерухомості та транспорту), первісна
(переоцінена) вартість яких становить від 10000 (десяти тисяч) гривень до
20000 (двадцяти тисяч) гривень за одиницю, здійснюється за погодженням
виконавчого комітету.
Списання основних фондів (засобів) не залежно від їх вартості, в тому
числі об’єкти нерухомості та транспорт Ради або суб’єкта господарювання,
здійснюється за рішенням Ради відповідно до цього Положення.

2.4. З метою отримання згоди на списання комунального майна суб’єкт
господарювання подає органу, уповноваженому на підготовку відповідного
рішення, разом із зверненням про списання майна такі документи:
1) підписане керівником суб’єкта господарювання техніко-економічне
обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться розрахунки
та/або інша інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна
та про те, як воно вплине на фінансовий план (для комунальних підприємств,
для яких передбачена обов’язкова наявність фінансового плану), напрями
використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання, а
також інформацію про вплив списання майна на цілісність майнового
комплексу і провадження суб’єктом господарювання виробничої та іншої
діяльності;
2) відомості про майно, що пропонується списати за даними
бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва), згідно з
додатком 1;
3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з
додатком 2;
4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта
господарювання (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті
інвентаризації як нестача);
5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно
розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними
підтвердними документами);
6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно,
із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які
вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема
державного акта на право постійного користування землею, кадастрового
плану;
7) відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку
і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт,
виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено
завдання на проєктування, загальна кошторисна вартість проєктновишукувальних робіт, кошторисна вартість проєктно-вишукувальних робіт,
виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).
2.5. У разі потреби орган управління, працівниками (відповідно до
посадових обов’язків) виконавчого апарату Ради, або інший виконавчий орган,
що готує проєкт рішення, може запитувати від суб’єкта господарювання
додаткові документи, необхідні для прийняття рішення Ради аба виконачого
комітету щодо списання майна (технічні паспорти, судові документи, витяги з
реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори тощо).
2.6. Проєкт рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання
майна готується та передається на розгляд Ради або виконавчого комітету
протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у п. 2.4-2.5. цього
Положення. Проєкт рішення виноситься на розгляд найближчого пленарного

засідання Ради з урахуванням приписів ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
2.7. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна
приймається у разі, коли:
1)
майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 1.5 цього
Положення;
2)
Рада визначила інші шляхи використання майна, що пропонується
до списання;
3)
суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням
документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах
Радою виявлено суперечності;
4)
у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна
відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність
списання майна (у тому числі визначення впливу списання майна на цілісність
майнового комплексу і провадження виробничої та іншої діяльності);
5)
відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.
2.8. Для підготовки пропозицій щодо списання майна виконавчий
комітет може утворити комісію з питань списання майна. Чисельність,
персональний склад, регламент роботи і завдання комісії затверджуються
рішенням органу (розпорядчим актом особи), який її утворив. У разі потреби
комісія з питань списання майна може провести додатковий огляд майна, що
пропонується до списання.
3. Утворення суб’єктом господарювання комісії зі списання майна,
її завдання та повноваження
3.1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та /або
неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його
використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання
майна суб’єктом господарювання утворюється комісія із списання майна (далі Комісія).
3.2. Комісія утворюється:
- виконавчим комітетом для списання майна, що обліковується на балансі
міської ради;
- розпорядчим актом за підписом керівника комунального закладу,
підприємства, установи, організації.
3.3. Для встановлення факту непридатності використання майна
(транспортних засобів, нагрівальних та парових котлів, спеціалізованої
будівельної техніки, обладнання тощо), що перебуває під наглядом
уповноважених органів державного нагляду/контролю (інспекцій, служб тощо),
суб’єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника
відповідного органу або його територіального підрозділу. Такий представник
підписує акт про списання майна або передає Комісії свій письмовий висновок,
що додається до акта.
3.4. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих
особливостей списання майна суб’єктом господарювання можуть залучати для

участі в роботі комісії фахівців відповідних центральних і місцевих органів
виконавчої влади, правоохоронних органів тощо (за згодою).
3.5. Під час списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного
будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні
активи) до складу Комісії суб’єкта господарювання в обов’язковому порядку
включаються уповноважені представники Ради.
3.6. У разі порушення проти суб’єкта господарювання справи про
банкрутство, Рада, керівник суб’єкта господарювання або арбітражний
керуючий утворює Комісію, до складу якої включаються голова комісії керівник суб’єкта господарювання або арбітражний керуючий та члени комісії,
у порядку встановленому пунктами 3.1. – 3.4. цього Положення.
3.7. Комісія:
1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію
майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний
акт;
2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної
документації (технічних паспортів, поповерхових планів, відомостей про
дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність
відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні
пропозиції;
4) встановлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість
чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом
господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням,
реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок
аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в
результаті інвентаризації як нестачі);
5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів
та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;
6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню,
придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей,
матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на
відповідних балансових рахунках;
7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за
встановленою типовою формою.
3.8. За результатами роботи складається протокол засідання Комісії, до
якого додаються:
1) Акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
2) Акт технічного стану майна, що пропонується до списання. В акті
технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна,
дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації,
модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин,
деталей і вузлів, конструктивних елементів.

3) Акти списання майна. В акті списання майна детально зазначаються
причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну)
недоцільність та/або неможливість відновлення майна. У разі списання майна,
пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання
додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються
причини, що призвели до неї.
4) Інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій
або спеціалістів, державних органів тощо (за наявності).
3.9. У протоколі засідання Комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів
використання майна, списання якого за висновками Комісії є недоцільним,
заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого
виявлена нестача, чи розукомплектованого.
3.10. Протокол засідання комісії підписується всіма членами Комісії. У
разі незгоди з рішенням Комісії її члени мають право викласти у письмовій
формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
3.11. Протокол засідання Комісії, акт інвентаризації, акти на списання
майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта
господарювання.
3.12. Керівник суб’єкта господарювання та члени Комісії, в межах своїх
повноважень, несуть персональну солідарну відповідальність за подання
достовірних відомостей та документів, передбачених цим Положенням.
4. Механізм списання майна
4.1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання,
проводиться тільки після прийняття Радою рішення про надання згоди на
списання комунального майна відповідно до цього Положення (крім випадків
пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).
4.2. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на
рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських
операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб’єктом
господарювання, на балансі якого перебуває майно.
4.3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого
обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого
використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна,
оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати
оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
4.4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих
в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства з питань
оцінки майна.
4.5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі,
матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із
збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і

дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог
чинного законодавства України.
4.6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних
металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного
оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.
4.7. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються
відповідно до вимог чинного законодавства.
Кошти, що надійшли в результаті списання майна, що перебуває на
балансі суб’єктів господарювання, і не увійшло до їх статутного капіталу,
спрямовуються до місцевого бюджету, за вирахуванням коштів, які
спрямовуються на компенсацію витрат господарських організацій на списання
такого майна (якщо інше не встановлено законодавством або рішенням Ради).
Сума витрат господарських організацій на списання майна, яка підлягає
компенсації, визначається на підставі поданого відповідному органу управління
кошторису щодо таких витрат з відповідними обґрунтуваннями, розрахунками
та підтвердними документами за умови її погодження із органом управління.
Суб’єкт господарювання має право на викуп оборотних та необоротних
активів, іншого майна, отриманих у результаті списання майна, що перебувало
на її балансі (обліку), відповідно до статті 16 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна».
4.8. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно,
подають до виконавчого комітету у місячний строк після закінчення процедури
розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно
додатку 3. У разі наявності зауважень, звіт повертається суб’єкту
господарювання для врахування зауважень. Суб’єкт господарювання
зобов’язаний повторно подати звіт з урахуванням зауважень протягом 10
робочих днів з моменту отримання зауважень.
4.9. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання
органу управління (виконавчому комітету Ради) звіту про списання майна.
4.10. Уповноважена на ведення бухгалтерського обліку у Раді особа
(керівник підрозділу – якщо такий облік здійснюється відповідним підрозділом)
забезпечує дотримання процедури списання майна з обліку відповідно до цього
Положення.
4.11. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує
дотримання процедури списання майна з балансу суб’єкта господарювання
відповідно до цього Положення.
4.12. Орган управління забезпечує у межах своїх повноважень та
відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього
Положення та цільовим використанням коштів.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 1
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 р. № 30-5/VIІI

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб’єкта господарювання
_________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
«__» ____________ 20__ р.
М.П.

№
з/п

Найменування
об'єкта

ВІДОМОСТІ
про об’єкти комунальної власності, які пропонуються до списання станом на «___» ________ 20__ р.
Рік випуску (дата
введення в
експлуатацію)

Номер об'єкта
Інвентарний

Заводський

Паспортний

Інформація про
проведення
модернізації,
модифікації,
добудови,
дообладнання,
реконструкції

Вартість
здійснених
капітальних
інвестицій,
грн.

Первісна
Сума
Балансова Ліквідаційна
(переоцінена) нарахованого (залишкова) вартість, грн.
вартість, грн.
зносу, грн. вартість, грн.

Усього:
Дані про дорогоцінні метали ___________________________________________________________________________________________________________________
(подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)

Головний бухгалтер
суб’єкта господарювання

________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
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 р. № 30-5/VIІI
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб’єкта господарювання
_________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
«__» ____________ 20__ р.
М.П.
АКТ
інвентаризації об’єктів комунальної власності,
що пропонуються до списання
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження
________________________________________________________________________
(цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)
На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__р. N __ комісією у складі _____________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали членів комісії)
проведено інвентаризацію об’єктів комунальної власності, що пропонуються до списання і відображаються на субрахунку N ___ станом на ___ ___ 20__
р.
Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.
Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.
Під час проведення інвентаризації встановлено таке:
№
п/п

Найменуван Рік випуску
Номер об'єкта
ня об'єкта
(дата
Інвентарний Заводський
Паспортний
введення в
експлуатацію)

Інформація про
проведення
модернізації,
модифікації, добудови,
дообладнання,
реконструкції

Станом на ___ ___________ 20__ р.
фактично виявлено
За даними бухгалтерського
обліку
кількість

Первісна
(переоцінена)
вартість. грн.

кількість

Первісна
(переоцінена)
вартість. грн.

Примітка

Усього:
Усього за актом: ________________________________________________
(цифрами і словами)
1) загальна кількість об’єктів (фактично) __________________________
(цифрами і словами)
2) на суму, гривень (фактично) __________________________________
(цифрами і словами)
Голова комісії: ___________ _________ _________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: ___________ _________ _________________________
___________ _________ _________________________
___________ _________ _________________________

Додаток 3
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 р. № 30-5/VIІI
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник суб’єкта господарювання
_________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
«__» ____________ 20__ р.
М.П.
___________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання)
____________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання)
____________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
ЗВІТ
про списання об'єктів комунальної власності

Усього:
Голова комісії:
Члени комісії:

____________
(підпис)
____________

______________________
(ініціали та прізвище)
______________________

____________

______________________

Вартість,
грн.

Кількість

Вартість,
грн.

Кількість

Вартість,
грн.

Оприбутковано в результаті списання
Основних
материалів
сировини
засобів

Кількість

Вартість,
грн.

Найменуван Рік випуску
Інвенарний Заводський Витрати на
ня об'єкта (побудови)/ (номенклатурн
номер
списання
Придатних
дата введення ий) номер
об’єкта, грн. вузлів, агрегатів
в
експлуатацію

Кількість

№
п/п

Загальна
вартість,
грн.

Отримано
коштів
в результаті
реалізації
матері мате,
сировини
тощо, грн.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 31-5/VIІІ

Про передачу майна
міської комунальної власності
З метою впорядкування обліку майна міської комунальної власності,
розглянувши листи КП «Корюківкаводоканал» від 22.03.2021 року № 61 та від
21.04.2021 року № 80, КП «Благоустрій» від 30.03.2021 року № 69, від
02.04.2021 року № 72, від 07.04.2021 року № 81 та від 13.04.2021 року № 94, КП
«Убідьське» від 07.04.2021 року №№ 41, 42, Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради від 31.03.2021 року № 09-14/239 та від
19.04.2021 року № 01-11/282, «Трудового архіву» Корюківської міської ради від
19.04.2021 року № 31/01-20, враховуючи декларацію про готовність до
експлуатації об’єкта від 13.04.2021 року № ЧГ101210406563 «Реконструкція
каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектора по вул. Вокзальна,
8 Б в м.Корюківка, Чернігівська обл.», рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Припинити право господарського відання, вилучити зі статутного
капіталу
та
передати
з
балансу
Комунального
підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради на баланс, до статутного
капіталу та закріпити на праві господарського відання за Комунальним
підприємством «Благоустрій» Корюківської міської ради матеріальні активи та
транспортні засоби в кількості п’ять одиниці на загальну суму 3 239 204,98 грн.
(три мільйони двісті тридцять дев’ять тисяч двісті чотири гривні 98 копійок),
згідно додатку 1.

2. Припинити право господарського відання, вилучити зі статутного
капіталу та передати з балансу Комунального підприємства «Благоустрій»
Корюківської міської ради на баланс, до статутного капіталу та закріпити на
праві господарського відання за Комунальним підприємством «Убідьське»
Корюківської міської ради транспортний засіб - трактор колісний МТЗ-80Л,
1992 року випуску, державний реєстраційний номер 15326 СВ, первісною
балансовою вартістю 15 514,22 грн. (п’ятнадцять тисяч п’ятсот чотирнадцять
гривень 22 копійки), знос 100%.
3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та до
статутного капіталу Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської
міської ради комп’ютер в комплекті, 2016 року випуску, інвентарний номер
101460027, первісною балансовою вартістю 12 937,00 грн (дванадцять тисяч
дев’ятсот тридцять сім гривень 00 копійок).
4. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунального
підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради лічильники ЦЭ6804 U/1
220В 10-100А 3ф. 4пр. МР32 в кількості дві штуки на загальну суму 3460,00 грн
(три тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок).
5. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс, до
статутного капіталу та закріпити на праві господарського відання за
Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради об’єкт нерухомості - каналізаційна насосна станція та каналізаційний
колектор по вул. Вокзальна, 8 Б в м.Корюківка, Чернігівська обл., первісною
балансовою вартістю 3 092 393,38 грн. (три мільйони дев’яносто дві тисячі
триста дев’яносто три гривні 38 копійок).
6. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунальним
підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради балансову
вартість земельної ділянки під КНС по вул. Вокзальна, 8 Б, м.Корюківка,
площею 0,0425 га кадастровий номер 7422410100:01:001:0669 у сумі 15 998,00
(п’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім гривень 00 копійок).
7. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Відділу
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради матеріальні
активи в кількості три одиниці на загальну суму 3 688,00 грн (три тисячі
шістсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок), згідно додатку 2.
8. Передати з балансу Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради на баланс «Трудового архіву» Корюківської міської
ради монітор Asus, інвентарний номер 111302527, первісною балансовою
вартістю 3 141,00 грн (три тисячі сто сорок одна гривня 00 копійок) та
системний блок, інвентарний номер 111302686, первісною балансовою
вартістю 6 980,00 грн (шість тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень 00 копійок).

9. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Кожема О.М.), КП
«Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), КП
«Убідьське» (Малюк Л.М.), Відділу освіти, культури, молоді та спорту
(Наумчик І.В.), «Трудовий архів» (Іваненко Т.В.), здійснити прийняття–
передачу майна, вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного
законодавства України.
10. КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), КП «Благоустрій» (Селюк
А.М.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), здійснити перереєстрацію транспортних
засобів:
10.1. ЗИЛ – ММЗ-45021, реєстраційний номер СВ5666АТ, 1985 рік
випуску, номер шасі 2437339;
10.2. МАЗ 5550С3, реєстраційний номер СВ1028ВК, 2017 рік випуску,
номер шасі Y8906337XH1A16173;
10.3. Автогрейдер ДЗ-143-1, реєстраційний номер 27205СВ, 2017 рік
випуску, номер шасі 25-015361;
10.4. Трактор Т-150К, реєстраційний номер 12395СВ, 1993 рік випуску,
номер шасі 568969;
10.5. Трактор колісний МТЗ-80Л, реєстраційний номер 15326 СВ, 1992
рік випуску.
11. КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), КП «Благоустрій» (Селюк
А.М.), КП «Убідьське» (Малюк Л.М.), внести зміни до Статутів підприємств,
відповідно до вимог чинного законодавства України.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 31-5/VIІІ

Перелік
матеріальних активів та транспортних засобів, що передаються
з господарського відання, статутного капіталу та балансу
Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради
на баланс, до статутного капіталу та у господарського відання
Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради
№
п/п
1

1

1

2

3

4

Найменування матеріальних активів

Дата
Інвентарний
Первісна
введення в
номер
вартість
експлуатацію
майна, грн
2
3
4
5
На баланс підприємства
Модернізація трактора ХТЗ-150К (пристрій
2020
117001
6 458,33
спостереження за рухомим об’єктом ВІ 820
TREK) Датчик рівня палива DUT-E 485 L1000мм, фільтр сітка DUT-E)
На баланс, до статутного капіталу та в господарське відання підприємства
Транспортний засіб - Трактор Т150К з
1993
105013
201 033,19
бульдозерним обладнанням, реєстраційний
номер 12395СВ, номер шасі 568969
Транспортний засіб - ЗИЛ ММЗ-45021 з
1985
105012
260 279,22
кузовом піскорозкидача в зборі з
гідросистемою, реєстраційний номер
СВ5666АТ, номер шасі 2437339
Транспортний засіб - Автогрейдер ДЗ-143-1,
2017
105021
764 495,00
реєстраційний номер 27205СВ, номер шасі
25-015361
Транспортний засіб - МАЗ 5550С3,
2017
105020
2 006 939,24
реєстраційний номер СВ1028ВК, номер шасі
Y8906337XH1A16173
РАЗОМ:
3 239 204,98

Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 31-5/VIІІ

Перелік
матеріальних активів, що передається з балансу
Корюківської міської ради на баланс
Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
№
п/п
1
1
2
3

Найменування
матеріальних активів
2
МФУ HP PSC 1350
Принтер SC{-4200
Принтер CANON 3010
РАЗОМ:

Секретар міської ради

Рік
введення в
експлуатацію
3
2004
2006
2013

Інвентарний
номер
4
101480004
101480019
101480027

Первісна
вартість
майна, грн
5
1101,00
1022,00
1565,00
3680,00

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 32-5/VІIІ

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення КНП «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради від 07.04.2021 року №03-05/308, від 14.04.2021 року
№ 03-05/354, лист комунального закладу «Чернігівське обласне бюро судовомедичної експертизи» від 03.02.2021 року № 04-18/138, звернення ПівнічноСхідного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Суми) від
21.04.2021 року № 11017/12.8/8/21, відповідно до Закону України «Про оренду
державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України
від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального
майна», Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна
міської комунальної власності, затвердженої рішенням тридцять першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 8-31/VII,
враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання відносин щодо
оренди майна міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади», рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 25.02.2021 року № 12-4/VІIІ «Про передачу в оренду
майна міської комунальної власності», рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Укласти з комунальним закладом «Чернігівське обласне бюро судовомедичної експертизи» договір оренди комунального майна про оренду
приміщення площею 8,75 кв.м., на І поверсі нежитлової будівлі – корпус КНП

«Корюківська ЦРЛ», що розташована за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 101, (далі – Об’єкт
оренди), під кабінет лікаря судово-медичного експерта, терміном на 5 років, з
річною орендною платою одна гривня.
2. Продовжити без аукціону договір оренди нерухомого майна від
17.06.2015 року укладений з громадською організацією «Спортивний клуб
«Сила» про погодинну оренду приміщення підвалу загальною площею 89,0
кв.м. під педіатричним відділенням нежитлової будівлі - корпус КНП
«Корюківська ЦРЛ», (далі – Об’єкт оренди), терміном на 5 років, з річною
орендною платою одна гривня.
3. Визначити Корюківську міську раду орендодавцем Об’єктів оренди
зазначених в пунктах 1 та 2 рішення.
4. Комунальному
некомерційному
підприємству
«Корюківська
центральна районна лікарня» Корюківської міської ради - балансоутримувачу
Об’єктів оренди, зазначених в пунктах 1 та 2 даного рішення, контролювати
умови договорів оренди.
5. Передати в оренду без проведення аукціону нерухоме майно
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, а саме:
приміщення загальною площею 121,8 кв.м. на другому поверсі двоповерхової
нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 8а, (далі – Об’єкт
оренди).
6. Включити до Переліку другого типу Об’єкт оренди, зазначений в
пункті 5 даного рішення.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 33-5/VIІI

Про впорядкування майна
комунальної власності
Розглянувши рішення Корюківського районного суду по справі
№736/90/21 від 23 лютого 2021 року, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища керуючись, ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Виключити з переліку комунального майна Корюківської міської
територіальної громади об’єкт, а саме частину приміщення картоплесховища
(1988 року побудови), що розташоване за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, село Сахутівка, вулиця Шевченка, 61В.
2. Зняти з балансу Комунального підприємства «Убідьське» Корюківської
міської ради об’єкт, а саме частину приміщення картоплесховища (1988 року
побудови), що розташоване за адресою: Чернігівська область, Корюківський
район, село Сахутівка, вулиця Шевченка, 61В.
3. Виключити із статутного капіталу Комунального підприємства
«Убідьське» Корюківської міської ради об’єкт, а саме частину приміщення
картоплесховища (1988 року побудови), що розташоване за адресою:
Чернігівська область, Корюківський район, село Сахутівка, вулиця Шевченка,
61В.

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

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 34-5/VIІI

Про списання багатоквартирних будинків з балансу
Корюківської житлово-експлуатаційної контори
У зв’язку зі створенням на території населених пунктів Корюківської
міської територіальної громади об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, на виконання Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку» та Порядку списання з балансу
багатоквартирних будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.04.2016 року № 301, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Надати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на
списання з балансу багатоквартирних будинків, згідно додатку.
2. Начальнику Корюківської ЖЕК (Жоголко А.О.) забезпечити списання
багатоквартирних будинків, зазначених у пункті 1 даного рішення, у
відповідності до Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року
№ 301.
3. У разі, коли у списаному з балансу багатоквартирному будинку окремі
квартири та/або нежитлові приміщення не перебувають у приватній власності
та право державної чи комунальної власності на них не зареєстровано, такі
квартири та/або нежитлові приміщення приймаються на баланс Корюківської
ЖЕК, а право власності на них реєструється в установленому законом порядку.

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

Р. АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 34-5/VIІI

ПЕРЕЛІК
багатоквартирних житлових будинків, що списуються з балансу
Корюківської житлово-експлуатаційної контори
п/н Найменування
житлового будинку
1
Житловий будинок
2

Житловий будинок

3

Житловий будинок

4

Житловий будинок

5

Житловий будинок
РАЗОМ:

Секретар міської ради

Адреса житлового
будинку
м. Корюківка,
вул. Слов’янська, 2
м. Корюківка,
вул. Слов’янська, 4
м. Корюківка,
вул. Бульварна, 1
м. Корюківка,
вул. Бульварна, 8
м. Корюківка,
вул. Шевченка, 115

Балансова (первісна)
вартість, грн
1 095 188,72
1 318 119,64
1 320 736,52
1 374 865,21
854 374,30
5 963 284,39
А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 35-5/VІII

Про прийняття земельних ділянок
у комунальну власність
Розглянувши наказ Головного управління Держгеокадастру у
Чернігівській області від 25.03.2021 року № 86-ОТГ «Про передачу земельних
ділянок державної власності у комунальну власність», акт прийому-передачі
земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у
комунальну власність, відповідно до ст. 117 Земельного кодексу України, ст. 4
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1.
Прийняти
у
комунальну
власність
земельні
ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею
219,5264 га, що розташовані за межами населених пунктів на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області згідно
Додатку.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право
комунальної власності на земельні ділянки, зазначені в Додатку, за
Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської
ради згідно вимог чинного законодавства.

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

Р.АХМЕДОВ

Додаток
до рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 22.04.2021 року № 35-5/VIII
"Про прийняття земельних діянок у комунальну
власність"

Цільове призначення
Місце розташування земельної
Площа (га) земельної ділянки (код,
ділянки (область, район, рада)
назва)

Відомості про
обтяження речових
прав на земельну
ділянку

Відомості про
обмеження у
використанні
земельної ділянки

6

7

№ з/п

Кадастровий номер
земельної ділянки

1

2

3

4

5

1

7422487900:08:000:3025

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

8.8029

01.01 Для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва

2

7422487900:08:000:0328

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рибинська сільська рада

2.4590

01.02 Для ведення
фермерського господарства

Відсутні

Не зареєстровано

3

7422489200:07:000:2268

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Тютюнницька сільська рада

15.0608

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

4

7422489200:07:000:2269

5

7422485500:06:002:3197

6

7422486000:04:002:1234

7

7422486000:04:002:1202

8

7422486000:04:002:1231

9

7422486000:04:002:1232

10

7422486000:04:002:1212

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Тютюнницька сільська рада

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Корюківська міська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада

оренда від 16.03.2021
Прозоров Олександр
Олександрович

Охоронна зона навколо
(вздовж) об'єкта
транспорту 5,1493 га

15.3004

16.00 Землі запасу

Відсутні

Прибережні захисні смуги 0,2110 га; охоронна зона
навколо (вздовж) об'єкта
енергетичної системи 0,4157 га

48.5909

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2.0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2.0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2.0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2.0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2.0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

11

7422486000:04:002:1186

12

7422486000:04:002:1233

13

7422480500:04:000:0890

14

7422480500:04:000:0947

15

7422487500:07:000:1215

16

7422488700:05:000:1390

17

7422487500:07:000:1217

Секретар міської ради

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Охрамієвицька сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Олександрівська сільська рада
Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рейментарівська сільська рада

2.0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2.0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

2.0000

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

34.9888

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

33.0602

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Сядринська сільська рада

26.7251

16.00 Землі запасу

Відсутні

Прибережні захисні смуги 1,6919 га

Чернігівська обл. Корюківський р-н,
Рейментарівська сільська рада

18.5383

16.00 Землі запасу

Відсутні

Не зареєстровано

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 36-5/VІII

Про відміну деяких рішень
Корюківської міської ради
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи норми
чинного законодавства, рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
п. 2 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Відмінити рішення дев’ятої сесії Шишківської сільської ради сьомого
скликання від 08.12.2016 року «Про дозвіл на виготовлення документації із
землеустрою» у частині надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі на місцевості, що посвідчує право власності на земельну
ділянку для ведення особистого селянського господарства громадянину Летуті
Володимиру Миколайовичу (зареєстрованому за адресою: вул. І.Бардакова, 13,
с. Шишківка Корюківського району) орієнтовною площею 0,57 га, яка
розташована за адресою: вул. І.Бардакова, с. Шишківка, Корюківського району
у зв’язку з поданою заявою.
2. Відмінити пункт 1 рішення тридцять третьої сесії Прибинської
сільської ради сьомого скликання від 12.12.2019 року «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» у частині надання дозволу
Барабашу Олександру Володимировичу (який зареєстрований та фактично
проживає за адресою: вул. Шевченка, 6, с. Прибинь Корюківського району

Чернігівської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків
2143309130) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості, що
посвідчує право власності на земельну ділянку для ведення особистого
селянського господарства орієнтовною площею 0,9500 га, по вул. Шевченка, 6,
за рахунок земель комунальної власності в адміністративних межах
Прибинської сільської ради Корюківського району Чернігівської області у
зв’язку з поданою заявою.
3. Відмінити пункт 1 рішення тридцять п’ятої сесії Прибинської сільської
ради сьомого скликання від 13.02.2020 року «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» у частині надання дозволу Сірому
Сергію Сергійовичу (зареєстрованому за адресою: вул. Іванова, 59, с. Прибинь
Корюківського району Чернігівської області, реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2423109776) на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
на місцевості, що посвідчує право власності на земельну ділянку для ведення
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2200 га, по
вул. Іванова, 59, за рахунок земель комунальної власності в адміністративних
межах Прибинської сільської ради Корюківського району Чернігівської області
у зв’язку з поданою заявою.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 37-5/VІII

Про вилучення, припинення та
передачу у користування
земельних ділянок
Розглянувши
заяву
Кир’яна
Сергія
Володимировича,
КП
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та додані матеріали,
враховуючи норми чинного законодавства, рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року №52-2/VIII «Про передачу
майна міської комунальної власності», рекомендації постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Вилучити з користування Кир’яна Сергія Володимировича земельну
ділянку площею 0,30 га, яка надана йому у користування на підставі рішення
першої сесії Сядринської сільської ради двадцять четвертого скликання від 17
квітня 2002 року «Розгляд заяв громадян про надання та вилучення земельних
ділянок». Перевести земельну ділянку площею 0,30 га до земель запасу
Корюківської міської територіальної громади.
2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка
перебуває у постійному користуванні Комунального підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що розташована по
вул. Садова, 46В, с. Наумівка, площею 0,2010 га, кадастровий номер земельної
ділянки 7422485500:01:001:0169. Цільове призначення – (11.04) для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої

води, збирання, очищення та розподілення води), категорія земель – землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
2.1. Передати у постійне користування Комунальному підприємству
«Убідьське» Корюківської міської ради земельну ділянку, що розташована по
вул. Садова, 46В, с. Наумівка, площею 0,2010 га, кадастровий номер земельної
ділянки 7422485500:01:001:0169. Цільове призначення – (11.04) для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та розподілення води), категорія земель – землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення.
3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка
перебуває у постійному користуванні Комунального підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що розташована по
вул. Шевченка, 134а, с. Наумівка, площею 0,7173 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422485500:01:002:0210. Цільове призначення – (11.04) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води),
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
3.1. Передати у постійне користування Комунальному підприємству
«Убідьське» Корюківської міської ради земельну ділянку, що розташована по
вул. Шевченка, 134а, с. Наумівка, площею 0,7173 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422485500:01:002:0210. Цільове призначення – (11.04) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води),
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
4. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка
перебуває у постійному користуванні Комунального підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що розташована по
вул. Шевченка, 66В, с. Наумівка, площею 0,0160 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422485500:01:002:0209. Цільове призначення – (11.04) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води),
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
4.1. Передати у постійне користування Комунальному підприємству
«Убідьське» Корюківської міської ради земельну ділянку, що розташована по

вул. Шевченка, 66В, с. Наумівка, площею 0,0160 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422485500:01:002:0209. Цільове призначення – (11.04) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води),
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
5. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка
перебуває у постійному користуванні Комунального підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що розташована по
вул. Шевченка, 90Б, с. Наумівка, площею 0,1000 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422485500:01:002:0208. Цільове призначення – (11.04) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води),
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
5.1. Передати у постійне користування Комунальному підприємству
«Убідьське» Корюківської міської ради земельну ділянку, що розташована по
вул. Шевченка, 90Б, с. Наумівка, площею 0,1000 га, кадастровий номер
земельної ділянки 7422485500:01:002:0208. Цільове призначення – (11.04) для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води),
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення.
6. Припинити право постійного користування земельною ділянкою, яка
перебуває у постійному користуванні Корюківської міської ради, що
розташована по вул. Вокзальна, 8Б, м. Корюківка, площею 0,0425 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0669. Цільове
призначення – (11.04) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води), категорія земель – землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
6.1. Передати у постійне користування Комунальному підприємству
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради земельну ділянку, що
розташована по вул. Вокзальна, 8Б, м. Корюківка, площею 0,0425 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:0669. Цільове
призначення – (11.04) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та

розподілення води), категорія земель – землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 38-5/VІII

Про реєстрацію земельних ділянок
Корюківської міської ради
Враховуючи норми чинного законодавства, рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності за
Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської
ради на земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею
0,2143 га з кадастровим номером 7422489200:06:000:0124, що була утворена в
результаті поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення
комунальної власності площею 6,4717 га з кадастровим номером
7422489200:06:000:0111.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 39-5/VІII

Про внесення змін до діючих договорів оренди
земельних ділянок сільськогосподарського
призначення комунальної власності
У зв’язку з прийняттям у комунальну власність Корюківської міської
територіальної
громади
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до
ст. 12 Земельного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до договору оренди землі від 25.09.2018 року, відповідно
до якого Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Дружба» передано у строкове платне володіння і користування земельну
ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 49,3118 га для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни
сторони договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:001:1001.
2. Внести зміни до договору оренди землі від 24.11.2016 року, відповідно
до якого Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Дружба» передано у строкове платне володіння і користування земельну
ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 88,0521 га для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни

сторони договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1101.
3. Внести зміни до договору оренди землі від 30.11.2017 року, відповідно
до якого Борисенку Олександру Вікторовичу передано у строкове платне
володіння і користування земельну ділянку сільськогосподарського
призначення загальною площею 72,8001 га для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, в частині заміни сторони договору –
орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області»
на «Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської
ради». Кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:03:001:1318.
4. Внести зміни до договору оренди землі від 04.07.2019 року, відповідно
до якого Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк»
передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку
сільськогосподарського призначення загальною площею 12,0000 га для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни сторони
договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3014.
5. Внести зміни до договору оренди землі від 30.11.2017 року, відповідно
до якого Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд» передано
у строкове платне володіння і користування земельну ділянку
сільськогосподарського призначення загальною площею 110,1000 га для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни
сторони договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:03:001:1314.
6. Внести зміни до договору оренди землі від 25.09.2018 року, відповідно
до якого Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Дружба» передано у строкове платне володіння і користування земельну
ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею 57,5444 га для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни
сторони договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:001:1207.

7. Внести зміни до договору оренди землі від 29.05.2020 року, відповідно
до якого Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд» передано
у строкове платне володіння і користування земельну ділянку
сільськогосподарського призначення загальною площею 31,7148 га для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни сторони
договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:03:001:1392.
8. Внести зміни до договору оренди землі від 25.09.2018 року, відповідно
до якого Бордакову Віталію Леонідовичу передано у строкове платне володіння
і користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення
загальною площею 9,0000 га для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, в частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422489600:03:000:0867.
9. Внести зміни до договору оренди землі від 10.07.2019 року, відповідно
до якого Краснику Івану Анатолійовичу передано у строкове платне володіння і
користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною
площею 54,0000 га для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, в частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422486000:04:001:1300.
10. Внести зміни до договору оренди землі від 03.07.2019 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею
100,0000 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в
частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422486000:04:001:1299.
11. Внести зміни до договору оренди землі від 10.07.2019 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк передано у строкове платне володіння і користування
земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею
52,7245 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в
частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська

територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422486500:03:001:1380.
12. Внести зміни до договору оренди землі від 03.07.2019 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею
15,1366 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в
частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422486500:03:002:0202.
13. Внести зміни до договору оренди землі від 04.07.2019 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею
32,7829 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в
частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422487900:08:000:3006.
14. Внести зміни до договору оренди землі від 25.09.2018 року,
відповідно до якого Сільськогосподарському товариству з обмеженою
відповідальністю «Дружба» передано у строкове платне володіння і
користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною
площею 72,3000 га для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, в частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне
управління Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422486000:04:001:1002.
15. Внести зміни до договору оренди землі від 28.08.2018 року,
відповідно до якого Товариству з обмеженою відповідальністю «Цензур»
передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку
сільськогосподарського призначення загальною площею 42,8000 га для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни сторони
договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1147.
16. Внести зміни до договору оренди землі від 24.11.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству

«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею
60,0000 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в
частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422487900:08:000:3007.
17. Внести зміни до договору оренди землі від 16.11.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею
23,8620 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в
частині заміни сторони договору – орендодавця з «Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422487900:08:000:3009.
18. Внести зміни до договору оренди землі від 28.01.2021 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею
9,8791 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в частині
заміни сторони договору – орендодавця з «Головне управління
Держгеокадастру у Чернігівській області» на «Корюківська міська
територіальна громада в особі Корюківської міської ради». Кадастровий номер
земельної ділянки 7422487900:08:000:3034.
19. Внести зміни до договору оренди землі від 28.01.2021 року,
відповідно до якого Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь»
передано у строкове платне володіння і користування земельну ділянку
сільськогосподарського призначення загальною площею 27,4384 га для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, в частині заміни сторони
договору – орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у
Чернігівській області» на «Корюківська міська територіальна громада в особі
Корюківської міської ради». Кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:04:000:0606.
20. Внести зміни до договору оренди землі від 18.12.2020 року,
відповідно до якого Тройні Олександру Володимировичу передано у строкове
платне володіння і користування земельну ділянку сільськогосподарського
призначення загальною площею 32,6546 га для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, в частині заміни сторони договору –
орендодавця з «Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області»

на «Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської
ради». Кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:03:000:1118.
21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 40-5/VІII

Про внесення змін до деяких рішень
міської ради із земельних питань
Розглянувши заяву Бондаренка Олександра Дмитровича та додані
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення четвертої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 25.02.2021 року № 20-4/VIІI «Про дозвіл на
виготовлення документації із землеустрою», а саме:
1.1. Слова з пункті 3 зазначеного рішення «Бондаренку Олександру
Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за адресою:
с. Верхолісся» виключити;
1.2. Доповнити пункт 4 зазначеного рішення абзацом наступного змісту
«Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення за межами
населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої передачі її
безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства,
(КВЦПЗ 01.03.) Бондаренку Олександру Дмитровичу площею орієнтовно
1,2141 га, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради
(за межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим
номером 7422480500:04:000:0906».

2. Внести зміни до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 39-31/VІI «Про створення
громадського пасовища», а саме, пункт 1 даного рішення викласти в новій
редакції:
«1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для створення громадського пасовища площею 26,4261 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:06:002:0124 за рахунок
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, що
розташована на території Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Буда), Корюківського району, Чернігівської області.»
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 41-5/VІIІ

Про розірвання та поновлення
договорів оренди (суборенди) землі
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 93, Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про
оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам
земельних часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Припинити дію договору оренди землі від 03.02.2020 року з орендарем
– Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» у зв’язку з
переходом права власності на нерухоме майно згідно договору купівлі –
продажу від 26.03.2021 року, що розташоване на орендованій земельній ділянці
з цільовим призначенням - для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості (категорія земель – землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), площею 4,1013 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:0188,
по
вул. Садова, 4, м. Корюківка, Чернігівська обл.

1.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 03.02.2020
року, на земельну ділянку, яка розташована за адресою: вул. Садова, 4,
м. Корюківка, Чернігівська обл.
2. Розірвати договір оренди землі від 09.12.2014 року з орендарем –
Клімчук Тетяною Василівною на земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1103, яка розташована
по вул. Дудка, 97, м. Корюківка, Чернігівська область у зв’язку з поданою
заявою. Цільове використання земельної ділянки – для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
2.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 09.12.2014
року, на земельну ділянку, яка розташована за адресою: вул. Дудка, 97,
м. Корюківка, Чернігівська область.
2.2. Клімчук Тетяні Василівні зареєструвати додаткову угоду до Договору
відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Припинити договір оренди землі від 06.02.2015 року в частині оренди з
попереднім орендарем – Здором Віктором Яковичем у зв’язку з переходом
права власності на житловий будинок з надвірними будівлями до громадянина
Дерко Андрія Ярославовича (договір купівлі – продажу будинку від 25.02.2015
року), яке розташоване на земельній ділянці площею 0,2500 га з кадастровим
номером 7422481500:05:000:0017, по вул. Робоча, 22, с. Гуринівка, Чернігівська
область. Цільове використання земельної ділянки - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 06.02.2015
року, на земельну ділянку, яка розташована за адресою: вул. Робоча, 22,
с. Гуринівка, Чернігівська область в частині зміни орендаря.
4. Внести зміни до договору оренди землі від 01.12.2016 року, відповідно
до якого Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк»
передано у строкове платне володіння і користування земельні ділянки
(невитребувані
земельні
частки
(паї))
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Домашлинського
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:

«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
5. Внести зміни до договору оренди землі від 28.11.2016 року, відповідно
до якого Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк»
передано у строкове платне володіння і користування земельні ділянки
(невитребувані
земельні
частки
(паї))
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Домашлинського
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
6. Внести зміни до договору оренди землі від 26.10.2016 року, відповідно
до якого Приватному сільськогосподарському підприємству «Червоний Маяк»
передано у строкове платне володіння і користування земельні ділянки
(невитребувані
земельні
частки
(паї))
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва на території Брецького старостинського
округу Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської
області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
7. Внести зміни до договору оренди землі від 18.12.2015 року, відповідно
до якого Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Дружба» передано у строкове платне володіння і користування земельні
ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Перелюбського
старостинського Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У

цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
8. Внести зміни до договору оренди землі від 15.11.2018 року, відповідно
до якого Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Дружба» передано у строкове платне володіння і користування земельні
ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Охрамієвицького
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
9. Внести зміни до договору оренди землі від 21.09.2016 року, відповідно
до якого Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Дружба» передано у строкове платне володіння і користування земельні
ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Перелюбського
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
10. Внести зміни до договору оренди землі від 26.10.2018 року,
відповідно до якого Сільськогосподарському товариству з обмеженою
відповідальністю «Дружба» передано у строкове платне володіння і
користування земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території
Охрамієвицького старостинського округу Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області:

Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
11. Внести зміни до договору оренди землі від 18.07.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Тютюнницького
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
12. Внести зміни до договору оренди землі від 09.10.2015 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Тютюнницького
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
13. Внести зміни до договору оренди землі від 20.07.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного

сільськогосподарського
виробництва
на
території
Тютюнницького
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
14. Внести зміни до договору оренди землі від 31.10.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Тютюнницького
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
15. Внести зміни до договору оренди землі від 31.10.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Сядринського
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».

16. Внести зміни до договору оренди землі від 13.10.2017 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Савинківського
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
17. Внести зміни до договору оренди землі від 10.10.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Савинківського
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
18. Внести зміни до договору оренди землі від 01.12.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Савинківського
старостинського округу Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області:
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:

«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
19. Внести зміни до договору оренди землі від 21.09.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Рибинського старостинського
округу Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
20. Внести зміни до договору оренди землі від 26.10.2016 року,
відповідно до якого Приватному сільськогосподарському підприємству
«Червоний Маяк» передано у строкове платне володіння і користування
земельні ділянки (невитребувані земельні частки (паї)) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Хотіївського старостинського
округу Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області
Пункт 8. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«8. Договір укладено на 20 (двадцять) років. Після закінчення строку дії
договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У
цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію».
Пункт 9. Договору викласти в новій редакції, а саме:
«9. Орендна плата становить 12 (дванадцять) % від нормативної грошової
оцінки землі».
21. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між БілошицькоСлобідською сільською радою та Приватним сільськогосподарським
підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у зв’язку з зареєстрованим правом
приватної власності на земельну ділянку, а саме:
0,7080 га – пасовище (земельна частка (пай) № 23), кадастровий номер
земельної ділянки 7422481000:03:012:0319, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
21.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 21 даного рішення.

21.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 21.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
22. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між БілошицькоСлобідською сільською радою та Приватним сільськогосподарським
підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у зв’язку з зареєстрованим правом
приватної власності на земельну ділянку, а саме:
0,6030 га – пасовище (земельна частка (пай) № 397), кадастровий номер
земельної ділянки 7422481000:03:043:0899, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
22.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 22 даного рішення.
22.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 22.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
23. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між БілошицькоСлобідською сільською радою та Приватним сільськогосподарським
підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у зв’язку з зареєстрованим правом
приватної власності на земельну ділянку, а саме:
1,3404 га – пасовище (земельна частка (пай) № 167), кадастровий номер
земельної ділянки 7422481000:03:068:0166, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
23.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 23 даного рішення.
23.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 23.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
24. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між БілошицькоСлобідською сільською радою та Приватним сільськогосподарським
підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у зв’язку з зареєстрованим правом
приватної власності на земельну ділянку, а саме:
0,4063 га – пасовище (земельна частка (пай) № 338), кадастровий номер
земельної ділянки 7422481000:03:038:0827, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
24.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 24 даного рішення.

24.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду про розірвання договору оренди землі у зв’язку
з наявністю приватної власності на земельну ділянку відповідно до норм
чинного законодавства.
25. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між БілошицькоСлобідською сільською радою та Приватним сільськогосподарським
підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у зв’язку з зареєстрованим правом
приватної власності на земельну ділянку, а саме:
0,4870 га – пасовище (земельна частка (пай) № 35), кадастровий номер
земельної ділянки 7422481000:03:010:0102, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
25.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 25 даного рішення.
25.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 25.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
26. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між БілошицькоСлобідською сільською радою та Приватним сільськогосподарським
підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у зв’язку з зареєстрованим правом
приватної власності на земельну ділянку, а саме:
0,6095 га – пасовище (земельна частка (пай) № 10), кадастровий номер
земельної ділянки 7422481000:03:011:0150, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
26.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 26 даного рішення.
26.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 26.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
27. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та Сільськогосподарським товариством з
обмеженою відповідальністю «Десна» від 15.11.2013 року у зв’язку з
витребування земельної ділянки громадянином, а саме:
1,7767 га – рілля (земельна частка (пай) № 338), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0727, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
27.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»

додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 15.11.2013 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 27 даного рішення.
27.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 27.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
28. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та Сільськогосподарським товариством з
обмеженою відповідальністю «Десна» від 05.02.2018 року у зв’язку з
витребування земельної ділянки громадянином, а саме:
1,5209 га – рілля (земельна частка (пай) № 72), кадастровий номер
земельної ділянки 7422489600:03:000:0051, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
28.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 05.02.2018 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 28 даного рішення.
28.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 28.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
29. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та Сільськогосподарським товариством з
обмеженою відповідальністю «Десна» від 07.10.2015 року у зв’язку з
витребування земельної ділянки громадянином, а саме:
2,5130 га – рілля (земельна частка (пай) № 305), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:03:000:0696, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
29.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 07.10.2015 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 29 даного рішення.
29.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 29.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
30. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою
відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у зв’язку з витребування
земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8201 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 305), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0490, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
30.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 30 даного рішення.
30.2.
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 30.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
31. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою
відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у зв’язку з витребування
земельної ділянки громадянином, а саме:
0,6700 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 182), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0101, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
31.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 31 даного рішення.
31.2.
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 31.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
32. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою
відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у зв’язку з витребування
земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8203 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 338), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0516, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
32.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 32 даного рішення.
32.2.
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 32.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
33. Припинити дію договору оренди землі, укладеного між Корюківською
районною державною адміністрацією та Товариством з обмеженою
відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у зв’язку з витребування
земельної ділянки громадянином, а саме:
0,7842 га – сіножаті (земельна частка (пай) № 361), кадастровий номер
земельної ділянки 7422487000:04:000:0283, що знаходяться на території
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
33.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 33 даного рішення.
33.2.
Товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Прибинь»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 33.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
34. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 42-5/VІII

Про дозвіл на виготовлення
документації із землеустрою
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 79-1, 89, 116, 118, 120, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,
ст.ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Васько Світлані Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована
за адресою: вул. Лісова, 34, с. Рементарівка;
- Коваль Ніні Петрівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: вул. Планова, 6, с. Перелюб;
- Зайцю Михайлу Вікторовичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Шкільна, 10, с. Шишківка;
- Бордакову Юрію Леонідовичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Центральна, 21А, с. Шишківка
- Летуті Миколі Яковичу площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: вул. Центральна, 4, с. Шишківка;

- Андрущенку Юрію Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Туніка, 24, с. Рейментарівка;
- Васюку Миколі Федоровичу, Васюк Олені Миколаївні, Васюку Роману
Миколайовичу, Васюку Федору Миколайовичу та Буйній Наталії Миколаївні
площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за адресою: вул. Шевченка, 1,
с. Рейментарівка;
- Мазун Світлані Ігнатіївні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: вул. Шевченка, 17, с. Рейментарівка;
- Баришнік Раїсі Володимирівні площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Лісова, 32, с. Рейментарівка;
- Луговець Вірі Анатоліївні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована
за адресою: вул. Лісова, 25, с. Рейментарівка;
- Ховмецькому Євгенію Іларіоновичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Туніка, 33, с. Рейментарівка;
- Романенку Віталію Федоровичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Туніка, 57, с. Рейментарівка;
- Надточію Василю Володимировичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Туніка, 30, с. Рейментарівка;
-для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.):
- Васильченко Валентині Андріївні площею орієнтовно 0,01 га, що
розташована за адресою: вул. Франка, гараж №61, м. Корюківка;
- для індивідуального дачного будівництва, (КВЦПЗ 07.03.):
- Гончаренко Надії Олексіївні площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: вул. Дачна, 56-Б, с. Кугуки;
- Лутченку Володимиру Васильовичу площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: вул. Дачна, 76, с. Кугуки;
2. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Воскобойнику Василю Анатолійовичу площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: вул. 8-го Березня, м. Корюківка;
- Самойленку Віктору Вікторовичу площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: вул. Омеляна Каруки, м. Корюківка;
- Оряпу Роману Миколайовичу площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: вул. Сонячна, м. Корюківка;
- Кулєновій Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: м. Корюківка;
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Осипенко Тетяні Петрівні площею орієнтовно 0,40 га, що розташована
за адресою: с. Буда;
- Осипенко Галині Валентинівні площею орієнтовно 0,60 га, що
розташована за адресою: с. Буда;

- Гладченку Ярославу Володимировичу площею орієнтовно 0,40 га, що
розташована за адресою: с. Воловики;
- Павленко Владиславі Сергіївні площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована за адресою: с. Маховики;
- Коваль Ніні Петрівні площею орієнтовно 0,35 га, що розташована за
адресою: с. Перелюб;
- Компанець Альоні Валентинівні площею орієнтовно 1,50 га, що
розташована за адресою: с. Воловики;
- Мелашенко Світлані Сергіївні площею орієнтовно 0,55 га, що
розташована за адресою: с. Перелюб;
- Карпинській Златі Єгорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за адресою: с. Забарівка;
- Миснику Володимиру Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Рибинськ;
- Харченку Ярославу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Парастовське;
- Анікійчук Вірі Андріївні площею орієнтовно 0,45 га, що розташована за
адресою: с. Сядрине;
- Шкурку Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована за адресою: с. Турівка;
- Борисенку Василю Федоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Лупасове;
- Бандурі Людмилі Юріївні площею орієнтовно 0,50 га, що розташована
за адресою: с. Романівська Буда;
- Розумієнку Володимиру Георгійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Буда;
- Шупику Леоніду Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Лубенець;
- Кравченко Тетяні Юріївні площею орієнтовно 0,50 га, що розташована
за адресою: с. Буда;
- Солодкій Людмилі Петрівні площею орієнтовно 0,55 га, що розташована
за адресою: с. Шишка;
- Рудому Анатолію Тимофійовичу площею орієнтовно 0,45 га, що
розташована за адресою: с. Буда;
- Боровській Ларисі В’ячеславівні площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована за адресою: с. Буда;
- Осипенку Віктору Валентиновичу площею орієнтовно 0,20 га, що
розташована за адресою: с. Буда;
- Андрущенко Любові Сидорівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Воловики;
- Гайдук Вірі Антонівні площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за
адресою: с. Буда;
- Солодкому Сергію Петровичу площею орієнтовно 0,60 га, що
розташована за адресою: с. Шишка;

- Солодкому Анатолію Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Буда;
- Кравченку Дмитру Юрійовичу площею орієнтовно 0,50 га, що
розташована за адресою: с. Буда;
- Осипенко Альоні Володимирівні площею орієнтовно 0,97 га, що
розташована за адресою: с. Сядрине;
- Солодкій Світлані Петрівні площею орієнтовно 0,30 га, що розташована
за адресою: с. Шишка;
- Мальчевській Наталії Іванівні площею орієнтовно 0,60 га, що
розташована за адресою: с. Охрамієвичі;
- Очковському Івану Івановичу площею орієнтовно
2,00 га, що
розташована за адресою: с. Піски;
- Панкратьєвій Оксані Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Олександрівка;
- Зайцю Михайлу Олександровичу площею орієнтовно 0,35 га, що
розташована за адресою: с. Шишківка;
- Барабаш Вірі Миколаївні площею орієнтовно 1,25 га, що розташована за
адресою: с. Охрамієвичі;
- Боровському Миколі Валентиновичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Буда;
- Зіненку Віктору Олександровичу площею орієнтовно 0,40 га, що
розташована за адресою: с. Шишка;
- Боровській Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Буда;
- Михліну Василю Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Самотуги;
- Бордаковій Тетяні Іванівні площею орієнтовно 0,50 га, що розташована
за адресою: с. Білошицька Слобода;
- Сірому Сергію Сергійовичу площею орієнтовно 0,35 га, що розташована
за адресою: с. Прибинь;
- Барабашу Олександру Володимировичу площею орієнтовно 1,10 га, що
розташована за адресою: с. Прибинь;
- Заєць Надії Костянтинівні площею орієнтовно 0,50 га, що розташована
за адресою: с. Шишківка;
- Заєць Михайлу Вікторовичу площею орієнтовно 0,35 га, що
розташована за адресою: с. Шишківка;
- Летуті Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована за адресою: с. Шишківка;
- Ковалю Данилу Максимовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Самотуги;
- Міцу Юрію Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
адресою: с. Піски;
- Бабичу Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Верхолісся;

- Абакумець Людмилі Тихонівні площею орієнтовно 0,70 га, що
розташована за адресою: с. Верхолісся;
- Бабич Тамарі Павлівні площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за
адресою: с. Верхолісся;
- Харечко Лідії Степанівні площею орієнтовно 1,5 га, що розташована за
адресою: с. Олександрівка;
- Міцу Олегу Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
адресою: с. Піски;
- Гречушкіній Тамарі Василівні площею орієнтовно 0,70 га, що
розташована за адресою: с. Воловики;
- Дуреко Ларисі Миколаївні площею орієнтовно 0,75 га, що розташована
за адресою: с. Перелюб;
- Клапку Володимиру Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Верхолісся;
- Клапко Людмилі Дмитрівні площею орієнтовно 0,60 га, що розташована
за адресою: с. Олександрівка;
- Білик Ірині Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
адресою: с. Верхолісся;
- Мотчаному Юрію Васильовичу площею орієнтовно 1,26 га, що
розташована за адресою: с. Хотіївка;
- Дзюбі Юлії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
адресою: с. Шишка;
- Дзюбі Олені Миколаївні площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за
адресою: с. Соснівка;
- Демченко Аллі Володимирівні площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована за адресою: с. Савинки;
- Кучмі Володимиру Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Романівська Буда;
- Кучмі Антоніні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Романівська Буда;
- Кузьменко Людмилі Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Рудня;
- Штирхуну Сергію Олександровичу площею орієнтовно 1,20 га, що
розташована за адресою: с. Верхолісся;
- Шевченко Валентині Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Рейментарівка;
- для індивідуального садівництва, (КВЦПЗ 01.05.):
- Солодкій Людмилі Петрівні площею орієнтовно 0,12 га, що розташована
за адресою: с. Шишка;
- Солодкій Наталії Петрівні площею орієнтовно 0,12 га, що розташована
за адресою: с. Шишка;
- Мірошниченку Валерію Анатолійовичу площею орієнтовно 0,12 га, що
розташована за адресою: с. Олександрівка;
- Нестеренко Світлані Володимирівні площею орієнтовно 0,12 га, що
розташована за адресою: с. Воловики;

- Нестеренку Ігору Михайловичу площею орієнтовно 0,12 га, що
розташована за адресою: с. Воловики;
- Нестеренко Наталії Олексіївні площею орієнтовно 0,12 га, що
розташована за адресою: с. Воловики.
3. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення
за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої
передачі її безоплатно у власність:
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Дремлюзі Олександру Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Дремлюзі Юрію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Дремлюзі Раїсі Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Пуховій Любові Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0990;
- Пуховому Михайлу Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0990;
- Логвиненку Михайлу Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0990;
- Михайленко Світлана Михайлівна площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0990;
- Логвиненко Валентина Петрівна площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0990;
- Михайленку Богдану Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0990;
- Милейко Валентині Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:0990;
- Ховдію Максиму Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1116;
- Циганку Андрію Леонідовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1127;
- Доценко Ользі Іванівні площею орієнтовно 1,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1235;
- Долгому Юрію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Антіпову Вячеславу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Пірнач Юлії Ігорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Кучерук Анжелі Борисівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Погоржельській Діані Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Бареєву Віталію Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Алекян Амалі Анушаванівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Алекяну Віктору Гагіковичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Алекяну Давиду Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Алекяну Гагіку Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Давидюк Євгенії Вячеславівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Єремєєвій Галині Денисівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Підбережному Руслану Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Титаренко Ірині Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Ахметову Андрію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Стеценку Володимиру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Ахметовій Людмилі Євгеніївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Єремєєву Денису Вячеславовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Давидюку Євгену Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Самарі Оксані Євгеніївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Єремєєвій Марині Павлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Сікорі Алісі Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Сікору Арсену Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Самару Вадиму Станіславовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Галуга Володимиру Ігоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Підбережній Мар’яні Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Ребенку Івану Андрійовичу
площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Єрємєєвій Тетяні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Рябушку Валерію Олеговичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Рябушко Ганні Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Рибченко Марині Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Джулаю Олексію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0855;
- Мицу Миколі Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0889;
- Довгалю Олексію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Бичик Галині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Єрмоленку Олександру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Гончаренко Світлані Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Івануха Марині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Псьосі Олені Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422480500:04:000:0857;
- Гладченко Олені Станіславівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Корженок Надії Дмитрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Циганок Галині Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Нікітіну Дмитру Вячеславовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Балюті Валентині Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Давидовій Аллі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Давидову Миколі Федоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Давидову Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Назаровій Тетяна Віталіївна площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Давидову Роману Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Садовській Світлані Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422489200:07:000:2082;
- Савченко Валентині Яківні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3007;
- Шкурку Анатолію Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3210;
- Кирпатенко Наталії Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3210;
- Шкурко Марфі Омелянівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3005;
- Василець Ніні Вікторівні площею орієнтовно 0,65 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3108;
- Міщенку Володимиру Борисовичу площею орієнтовно 0,80 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3108;
- Метлі Анні Володимирівні площею орієнтовно 0,40 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3108;
- Батирову Володимиру Миколайовичу площею орієнтовно 0,42 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3108;
- Терещенку Михайлу Івановичу площею орієнтовно 0,70 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:01:001:0246;
- Драгун Тетяні Іванівні площею орієнтовно 0,40 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:06:002:3108;
- Шишову Юрію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482000:06:001:0115;
- Кравченку Олегу Михайловичу площею орієнтовно 1,6403 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482000:06:001:0075;
- Ковальчуку Сергію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1213;
- Барабашу Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1425;
- Кочубей Світлані Дмитрівні площею орієнтовно 0,20 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1355;
- Литвинцю Сергію Григоровичу площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1360;
- Самойленко Марині Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1318;
- Осипенку Валентину Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1311;
- Осипенко Софії Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1311;
- Осипенко Наталії Валентинівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1311;
- Михайленко Діані Геннадіївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1363;
- Михайленко Оксані Віталіївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1363;
- Михайленку Геннадію Геннадійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1363;
- Швець Наталії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1363;
- Швецю Олександру Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1363;
- Назаренко Єлизаветі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1363;
- Швець Наталії Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1363;
- Бондарєвій Надії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488700:05:000:1363;
- Прокопчук Ангеліні Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3026;
- Іваненку Олегу Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3028;
- Прозоровій Наталії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3028;
- Хорошун Наталії Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Ткаченку Євгенію Валерійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Ткаченку Валерію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Савченку Юрію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Гулицькій Любові Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Гулицькому Віктору Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Гладченко Поліні Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3027;
- Воловик Галині Михайлівні площею орієнтовно 1,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1233;
- Микулі Миколі Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1233;
- Апанаскович Антоніні Юріївні площею орієнтовно 0,50 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1233;
- Сотник Марині Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Толмачовій Ганні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Толмачову Олександру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Соколовській Наталії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Кроту Миколі Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Ярошенко Тетяні Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Кузьменку Сергію Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Ансімовій Галині Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Смирновій Жанні Станіславівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Климович Юлії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Полегешко Людмилі Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Штирхун Ніні Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Дудку Василю Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Горбатенку Анатолію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Ярошенко Дарії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Крутько Людмилі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Рябову Артему Андрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Рябовій Марії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Рябову Михайлу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Рябовій Ірині Андріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Нестеренку Максиму Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Петрик Ользі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Соколовському Миколі Костянтиновичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Забаровській Валентині Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Житняку Ігору Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Забаровському Кирилу Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Забаровському Сергію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Толмачову Назару Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Толмачовій Ангеліні Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Забаровській Юлії Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Забаровському Дмитру Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Коробейнику Олександру Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Подуфаловій Світлані Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Рудому Володимиру Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Бородіній Олені Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Каух Ользі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Боровському Сергію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Жарій Ніні Тимофіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Сухомлин Ларисі Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Юрченку Павлу Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Золотовій Ніні Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Акушко Ганні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Заріцькій Олені Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Руді Златославі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Руді Іллі Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Руді Олександру Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Руді Яні Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Абинашному Андрію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Абинашній Олені Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1200;
- Балуті Анастасії Русланівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1131;
- Олійнику Василю Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Лісеному Владиславу Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Кугуку Іллі Артемовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Кугук Дарині Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Демченко Ніні Федорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Кугуку Артему Сергійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Марченко Тетяні Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Шемету Євгенію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Радіоновій Олені Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Радіонову Миколі Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Радіонову Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Радіоновій Єлизаветі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Радіоновій Валентині Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Пародіну Миколі Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Пародіній Любові Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1134;
- Гусейновій – Зайченко Анастасії Василівні площею орієнтовно 2,00 га,
що розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за
межами населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим
номером 7422488300:03:000:1116;
- Зайченку Василю Трифоновичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1127;
- Павленко Валентині Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Дондик Тамарі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Оселедець Марії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Лісеному Ігору Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Мрясову Ігору Енверовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Ховдію Михайлу Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Омельяненко Надії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Милейку Сергію Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Милейку Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Солошенко Аллі Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Солошенку Володимиру Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Кулінченко Аллі Леонідівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Стукало Людмилі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Чеботарь Олені Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Тарасенко Людмилі Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Васюк Ірині Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Туніку Віктору Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Головатенку Олексію Романовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Дятел Парасковії Миколаївни площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Вовк Ніні Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Бариш Ніні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Мусі Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Хобелу Сергію Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Суровець Олені Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Процелу Володимиру Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Суровець Марії Федосівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Процел Наталії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Бурому Михайлу Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Никифоренко Ярославі Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Ковальчук Тетяні Прокопівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Бурій Ірині Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Роговому Сергію Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Зайцю Василю Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Заєць Парасковії Захарівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1117;
- Козелу Михайлу Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1122;
- Михальченко Валентині Гаврилівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1122;
- Михальченку Віталію Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1122;
- Телезі Наталії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1122;
- Холодняку Ігору Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1122;
- Курочкіну Володимиру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1122;
- Суровець Наталії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1116;
- Воскобойнику Василю Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422410100:04:006:0044;
- Воскобойник Ульяні Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422410100:04:006:0044;
- Воскобойник Аліні Юріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422410100:04:006:0044;
- Дем’яненку Антонію Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422410100:04:006:0044;
- Дем’яненко Марії Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422410100:04:006:0044;
- Дем’яненко Ірині Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422410100:04:006:0044;
- Галущенко Анастасії Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422486000:04:001:1358;
- Лагодній Наталії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422486000:04:001:1358;
- Галущенку Сергію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422486000:04:001:1358;
- Миколаєнку Олексію Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481500:07:000:0995;
- Садовському Володимиру Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1085;
- Вахненку Феодосію Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1085;
- Вахненко Людмилі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1085;
- Верещаці Тамарі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1078;
- Оберемок Ірині Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1087;
- Милейко Катерині Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1087;
- Милейко Наталії Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1087;
- Лєскову Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1087;
- Лєсковій Наталії Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1087;
- Самойленко Єлизаветі Романівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3029;
- Шульзі Світлані Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3029;
- Самойленку Олексію Романовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3029;
- Кобець Ганні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481000:03:000:1308;
- Победашу Владиславу Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481000:03:000:1304;
- Кобець Ірині Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481000:03:000:1304;
- Софієнко Вікторії Андріївни площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Кабрель Ользі Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Кабрелю Сергію Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Клюю Юрію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Клюй Тетяні Валеріївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Хомічовій Світлані Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Єрмоленко Поліні Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Кравченко Юлії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Кравченку Юрію Павловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Гулицькій Ользі Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Смальоха Антоніні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Кравченко Зінаїді Яківні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Ковальчуку Олексію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Ковальчук Вірі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного

пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Горному Дмитру Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3022;
- Рябцю Олександру Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487000:03:000:0749;
- Духно Лілії Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487000:03:000:0749;
- Кривоножку Володимиру Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487000:03:000:0752;
- Короваю Віктору Федоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487000:03:000:0752;
- Нагорній Олені Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487000:03:000:0752;
- Акуску Сергію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487000:03:000:0752;
- Рябцю Івану Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487000:03:000:0752;
- Погуляю Олександру Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487000:03:000:0752.
4. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для надання її в оренду на земельну ділянку:
- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.):
- Корюківській районній спілці споживчих товариств площею орієнтовно
0,80 га, що розташована за адресою: вул. Вокзальна, 26, м. Корюківка.

5. Надати дозвіл Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які перебувають
в оренді згідно договору оренди землі від 15.12.2008 р. за № 448, загальною
площею 0,6189 га, які розташовані в межах м. Корюківка, для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02.).
6. Надати дозвіл Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Затишок-02» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для подальшої передачі у постійне користування для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку (02.03). Земельна
ділянка розташована за адресою: вул. Слов’янська, 2, м. Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області, площею орієнтовно 0,50 га.
6.1. Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного
законодавства.
7. Надати дозвіл Корюківській житлово-експлуатаційній конторі на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності, для подальшої передачі у постійне користування для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (11.04), що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів)
Корюківського району, Чернігівської області. Площа земельної ділянки 1,2944
га, кадастровий номер 7422410100:04:000:1502.
7.1. Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного
законодавства.
7.2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 6 рішення двадцять другої
сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 28.02.2019 року № 2322/VII «Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою».
8. Відмовити Корюці Надії Михайлівні у наданні дозволу на
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського
господарства, (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 2,00 га по вул. Садова в
м. Корюківка у зв’язку з тим, що згідно з Генеральним планом та зонінгом
м. Корюківка дана земельна ділянка відноситься до зони Ж-1П (зона садибної
забудови перспективна), території резервні під садибну житлову забудову.
9. Відмовити Ковальчук Людмилі Володимирівні у наданні дозволу на
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського

господарства, (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 0,04 га по вул. Паркова в
м. Корюківка у зв’язку з тим, що згідно з Генеральним планом та зонінгом
м. Корюківка дана земельна ділянка відноситься до зони Ж-1 (зона садибної
забудови).
10. Відмовити Шкурку Анатолію Володимировичу у наданні дозволу на
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського
господарства, (КВЦПЗ 01.03.) площею орієнтовно 0,10 га по вул. Єсеніна в
м. Корюківка у зв’язку з тим, що згідно з Генеральним планом та зонінгом
м. Корюківка дана земельна ділянка відноситься до зони Ж-1 (зона садибної
забудови).
11. Відмовити Баглаю Віктору Борисовичу у наданні дозволу на
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського
господарства площею орієнтовно 2,0 га, що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), за рахунок
земельної ділянки з кадастровим номером 7422480500:04:000:0864 у зв’язку з
тим, що дана земельна ділянка передбачена для продажу на конкурентних
засадах (земельних торгах).
12. Відмовити Томащук Ірині Віталіївні у наданні дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)
площею орієнтовно 0,25 га по вул. Шкільна в с. Бреч у зв’язку з розташуванням
бажаної земельної ділянки у зоні перспективної забудови на яку в
обов’язковому порядку виконуються детальні плани території (ДПТ).
13. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені
документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття
рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 43-5/VІII

Про дозвіл на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 81
Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю,
удосконалення
правил
землекористування
у
масивах
земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Дати дозвіл Янченко Марії Федосівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 265 рілля, № 265 кормові угіддя.

2. Дати дозвіл Назаренку Івану Андрійовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Рекорд», а
саме:
№ 95 рілля, № 370 сіножаті, № 207 пасовища.
3. Дати дозвіл Дмитренко Ользі Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Шевченка», а саме:
№ 38 рілля, № 13 сіножаті.
4. Дати дозвіл Дмитренко Ользі Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Шевченка», а саме:
№ 39 рілля, № 14 сіножаті.
5. Дати дозвіл Коровай Тамарі Федорівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Рекорд», а
саме:
№ 401 рілля, № 348 сіножаті; № 229 пасовища.
6. Дати дозвіл Москаленку Олександру Олександровичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Україна», а
саме:
№ 97 рілля.

7. Дати дозвіл Грищенку Олександру Васильовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Україна», а
саме:
№307 рілля.
8. Дати дозвіл Марухно Оксані Сергіївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Україна», а
саме:
№ 608 рілля.
9. Дати дозвіл Дудко Раїсі Петрівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Україна», а
саме:
№ 289 рілля.
10. Дати дозвіл Шаповаловій Аллі Федорівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Україна», а
саме:
№ 57 рілля.
11. Дати дозвіл Помаз Ганні Петрівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому колективному сільськогосподарському підприємств «Червона
Зірка», а саме:
№ 6/301 рілля, № 31/301 кормові угіддя.

12. Дати дозвіл Грищенко Наталії Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 111 рілля, № 111 кормові угіддя.
13. Дати дозвіл Сірій Парасці Юхимівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 141 рілля, № 141 кормові угіддя.
14. Дати дозвіл Бардакову Сергію Костянтиновичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 39 кормові угіддя.
15. Дати дозвіл Бардакову Сергію Костянтиновичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 157 кормові угіддя.
16. Дати дозвіл Бардакову Сергію Костянтиновичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 38 кормові угіддя.

17. Дати дозвіл СФГ «Урожай» на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) за рахунок не витребуваних земельних ділянок (земельних
часток (паїв)) для подальшого оформлення права оренди для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею орієнтовно 29,0431 га згідно
Додатку 1.
Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту
села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
18. Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по
розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із
землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про
надання земельних ділянок у власність.
19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 43-5/VIІI

Перелік
невитребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які
надається дозвіл СФГ «Урожай» на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для подальшого оформлення права оренди на
території Корюківської міської ради
(за межами населеного пункту села Бреч)
№ ділянки
(паю)
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Всього

Секретар міської ради

Кадастровий номер

Площа, га

7422481500:07:000:0197
7422481500:07:000:0198
7422481500:07:000:0199
7422481500:07:000:0200
7422481500:07:000:0205
7422481500:07:000:0206
7422481500:07:000:0201
7422481500:07:000:0202
7422481500:07:000:0203
7422481500:07:000:0204

2,9358
2,9356
2,9358
2,8504
2,7053
2,9370
2,9357
2,9359
2,9359
2,9357
29,0431

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 44-5/VІII

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом
України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про
Державний земельний кадастр», Закону України «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв),
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення,
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Помазу Олексію
Павловичу за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської
області.
1.1. Передати Помазу Олексію Павловичу у власність земельні ділянки, а
саме:
2,8905 га – рілля (пай 11/153), кадастровий номер 7422486500:03:001:0258
0,6102 га – пасовище (пай 25/153), кадастровий номер 7422486500:03:001:0881

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
1.2. Зобов’язати Помаза Олексія Павловича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бєльченку Юрію
Костянтиновичу за межами села Сахутівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
2.1. Передати Бєльченку Юрію Костянтиновичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,5585 га – рілля (пай 12), кадастровий номер 7422489200:07:000:0012
1,3573 га – рілля (пай 164), кадастровий номер 7422489200:07:000:0170
1,6099 га – сіножаті (пай 12), кадастровий номер 7422489200:07:000:2282
1,9219 га – сіножаті (пай 30), кадастровий номер 7422489200:07:000:0432
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Сахутівка, Корюківського району, Чернігівської області.
2.2. Зобов’язати Бєльченка Юрія Костянтиновича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сірій Парасковії
Іллівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Сірій Парасковії Іллівні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,9953 га – рілля (пай 9/328), кадастровий номер 7422487000:03:000:0733
0,8200 га – сіножаті (пай 328), кадастровий номер 7422487000:04:000:0510
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
3.2. Зобов’язати Сіру Парасковію Іллівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябцю Анатолію
Петровичу за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.

4.1. Передати Рябцю Анатолію Петровичу у власність земельні ділянки, а
саме:
1,7916 га – рілля (пай 9/333), кадастровий номер 7422487000:03:000:0729
1,7532 га – рілля (пай 9/334), кадастровий номер 7422487000:03:000:0728
0,8200 га – сіножаті (пай 32/333), кадастровий номер 7422487000:04:000:0511
0,8200 га – сіножаті (пай 32/334), кадастровий номер 7422487000:04:000:0618
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
4.2. Зобов’язати Рябця Анатолія Петровича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Борисенко
Світлані Миколаївні за межами села Прибинь, Корюківського району,
Чернігівської області.
5.1. Передати Борисенко Світлані Миколаївні у власність земельні
ділянки, а саме:
2,2608 га – рілля (пай 9/325), кадастровий номер 7422487000:03:000:0737
0,8179 га – сіножаті (пай 32/325), кадастровий номер 7422487000:04:000:0507
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
5.2. Зобов’язати Борисенко Світлану Миколаївну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дрозд Ользі
Степанівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
6.1. Передати Дрозд Ользі Степанівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,2831 га – рілля (пай 6/307), кадастровий номер 7422487000:03:000:0708
0,8199 га – сіножаті (пай 31/307), кадастровий номер 7422487000:04:000:0492
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
6.2. Зобов’язати Дрозд Ольгу Степанівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сірому Василю
Олександровичу за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
7.1. Передати Сірому Василю Олександровичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,0157 га – рілля (пай 9/331), кадастровий номер 7422487000:03:000:0731
0,7813 га – сіножаті (пай 32/331), кадастровий номер 7422487000:04:000:0514
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
7.2. Зобов’язати Сірого Василя Олександровича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Іванченку
Анатолію Григоровичу за межами села Прибинь, Корюківського району,
Чернігівської області.
8.1. Передати Іванченку Анатолію Григоровичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,9150 га – рілля (пай 9/332), кадастровий номер 7422487000:03:000:0730
0,8199 га – сіножаті (пай 32/332), кадастровий номер 7422487000:04:000:0513
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
8.2. Зобов’язати Іванченка Анатолія Григоровича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кльовій Наталії
Іванівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Кльовій Наталії Іванівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,0285 га – рілля (пай 9/322), кадастровий номер 7422487000:03:000:0740
0,8201 га – сіножаті (пай 32/322), кадастровий номер 7422487000:04:000:0506
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
9.2. Зобов’язати Кльову Наталію Іванівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябець Наталії
Олексіївні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
10.1. Передати Рябець Наталії Олексіївні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,0698 га – рілля (пай 9/330), кадастровий номер 7422487000:03:000:0732
0,7761 га – сіножаті (пай 32/330), кадастровий номер 7422487000:04:000:0515
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
10.2. Зобов’язати Рябець Наталію Олексіївну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Олійнику Василю
Володимировичу за межами села Прибинь, Корюківського району,
Чернігівської області.
11.1. Передати Олійнику Василю Володимировичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,9421 га – рілля (пай 9/319), кадастровий номер 7422487000:03:000:0744
0,8201 га – сіножаті (пай 32/319), кадастровий номер 7422487000:04:000:0498
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
11.2. Зобов’язати Олійника Василя Володимировича використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сірій Євдокії
Михайлівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
12.1. Передати Сірій Євдокії Михайлівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,0701 га – рілля (пай 9/329), кадастровий номер 7422487000:03:000:0734
0,7464 га – сіножаті (пай 32/329), кадастровий номер 7422487000:04:000:0519

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
12.2. Зобов’язати Сіру Євдокію Михайлівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сімович Тетяні
Семенівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
13.1. Передати Сімович Тетяні Семенівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,5302 га – рілля (пай 2/131), кадастровий номер 7422487000:03:000:0140
0,8200 га – сіножаті (пай 30/131), кадастровий номер 7422487000:04:000:0050
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
13.2. Зобов’язати Сімович Тетяну Семенівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябцю Анатолію
Васильовичу за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
14.1. Передати Рябцю Анатолію Васильовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,9538 га – рілля (пай 9/323), кадастровий номер 7422487000:03:000:0738
0,8199 га – сіножаті (пай 32/323), кадастровий номер 7422487000:04:000:0501
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
14.2. Зобов’язати Рябця Анатолія Васильовича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябець Любові
Володимирівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.

15.1. Передати Рябець Любові Володимирівні у власність земельні
ділянки, а саме:
2,2625 га – рілля (пай 9/326), кадастровий номер 7422487000:03:000:0736
0,8221 га – сіножаті (пай 32/326), кадастровий номер 7422487000:04:000:0508
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
15.2. Зобов’язати Рябець Любов Володимирівну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Іванченко Надії
Володимирівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
16.1. Передати Іванченко Надії Володимирівні у власність земельні
ділянки, а саме:
1,9707 га – рілля (пай 9/327), кадастровий номер 7422487000:03:000:0735
0,8201 га – сіножаті (пай 32/327), кадастровий номер 7422487000:04:000:0509
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
16.2. Зобов’язати Іванченко Надію Володимирівну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Барабашу
Олександру Володимировичу за межами села Прибинь, Корюківського району,
Чернігівської області.
17.1. Передати Барабашу Олександру Володимировичу у власність
земельні ділянки, а саме:
1,9546 га – рілля (пай 9/320), кадастровий номер 7422487000:03:000:0742
1,9791 га – рілля (пай 9/321), кадастровий номер 7422487000:03:000:0741
0,8200 га – сіножаті (пай 32/320), кадастровий номер 7422487000:04:000:0499
0,8200 га – сіножаті (пай 32/321), кадастровий номер 7422487000:04:000:0505
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
17.2.
Зобов’язати
Барабаша
Олександра
Володимировича
використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням
вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після здійснення державної
реєстрації права власності на нерухоме майно.

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябцю Федору
Петровичу за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
18.1. Передати Рябцю Федору Петровичу у власність земельні ділянки, а
саме:
2,3969 га – рілля (пай 6/306), кадастровий номер 7422487000:03:000:0701
0,8198 га – сіножаті (пай 31/306), кадастровий номер 7422487000:04:000:0491
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
18.2. Зобов’язати Рябця Федора Петровича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сірій Ніні
Вікторівні за межами села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської
області.
19.1. Передати Сірій Ніні Вікторівні у власність земельні ділянки, а саме:
2,1664 га – рілля (пай 9/324), кадастровий номер 7422487000:03:000:0739
0,8202 га – сіножаті (пай 32/324), кадастровий номер 7422487000:04:000:0502
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Прибинь, Корюківського району, Чернігівської області.
19.2. Зобов’язати Сіру Ніну Вікторівну використовувати земельні ділянки
за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного
кодексу України після здійснення державної реєстрації права власності на
нерухоме майно.
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Костеші Віталію
Степановичу за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
20.1. Передати Костеші Віталію Степановичу у власність земельну
ділянку, а саме:
6,5364 га – рілля (пай 581), кадастровий номер 7422480500:04:000:0581
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
20.2. Зобов’язати Костешу Віталія Степановича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Костеші Віталію
Степановичу за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
21.1. Передати Костеші Віталію Степановичу у власність земельну
ділянку, а саме:
6,4246 га – рілля (пай 582), кадастровий номер 7422480500:04:000:0952
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
21.2. Зобов’язати Костешу Віталія Степановича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кравченко
Наталії Василівні за межами села Сядрине, Корюківського району,
Чернігівської області.
22.1. Передати Кравченко Наталії Василівні у власність земельну ділянку,
а саме:
3,1879 га – рілля (пай 239), кадастровий номер 7422488700:05:000:0121
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
22.2. Зобов’язати Кравченко Наталію Василівну використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Хобел Ніні
Володимирівні за межами села Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської
області.
23.1. Передати Хобел Ніні Володимирівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,4569 га – рілля (пай 75), кадастровий номер 7422489400:03:000:0092
1,0276 га – сіножаті (пай 50), кадастровий номер 7422489400:03:000:0094
0,3955 га –пасовища (пай 64), кадастровий номер 7422489400:03:000:0093
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської області.
23.2. Зобов’язати Хобел Ніну Володимирівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Романець Тамарі
Петрівні за межами села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
24.1. Передати Романець Тамарі Петрівні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,0789 га – рілля (пай 122-1), кадастровий номер 7422481500:07:000:0196
1,9211 га – рілля (пай 122-2), кадастровий номер 7422481500:07:012:0014
0,3452 га – сіножаті (пай 152), кадастровий номер 7422481500:07:000:0285
0,7147 га –пасовища (пай 93), кадастровий номер 7422481500:07:000:0707
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
24.2. Зобов’язати Романець Тамару Петрівну використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кожем’яко Раїсі
Яківні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
25.1. Передати Кожемֹ’яко Раїсі Яківні у власність земельну ділянку, а
саме:
3,4441 га – рілля (пай 24/496), кадастровий номер 7422486500:03:001:0518
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
25.2. Зобов’язати Кожем’яко Раїсу Яківну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гузь Катерині
Володимирівні за межами села Охрамієвичі, Корюківського району,
Чернігівської області.
26.1. Передати Гузь Катерині Володимирівні у власність земельні
ділянки, а саме:
0,7879 га – рілля (пай 3/149(1)), кадастровий номер 7422486000:04:002:1339
1,5379 га – рілля (пай 18/149 (2)), кадастровий номер 7422486000:04:001:0201
1,3030 га – сіножаті (пай 18/477), кадастровий номер 7422486000:04:001:1164

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрмаєвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
26.2. Зобов’язати Гузь Катерину Володимирівну використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Осипенку
Анатолію Володимировичу за межами села Савинки, Корюківського району,
Чернігівської області.
27.1. Передати Осипенку Анатолію Володимировичу у власність
земельну ділянку, а саме:
2,5135 га – рілля (пай 10/463), кадастровий номер 7422488300:03:000:0971
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області.
27.2. Зобов’язати Осипенка Анатолія Володимировича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Сорокопуду
Володимиру Олексійовичу за межами села Шишківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
28.1. Передати Сорокопуду Володимиру Олексійовичу у власність
земельні ділянки, а саме:
1,5617 га – рілля (пай 387), кадастровий номер 7422489600:03:000:0662
0,4956га–пасовища (пай 387), кадастровий номер 7422489600:03:000:0400
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
28.2.
Зобов’язати
Сорокопуда
Володимира
Олексійовича
використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням
вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після здійснення державної
реєстрації права власності на нерухоме майно.
29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Давиденку
Миколі Івановичу за межами села Шишківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
29.1. Передати Давиденку Миколі Івановичу у власність земельні ділянки,
а саме:

1,5380 га – рілля (пай 343), кадастровий номер 7422489600:03:000:0960
0,2833га–пасовища (пай 343), кадастровий номер 7422489600:03:000:0961
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
29.2. Зобов’язати Давиденка Миколу Івановича використовувати земельні
ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кравченку
Володимиру Іллічу за межами села Бреч, Корюківського району, Чернігівської
області.
30.1. Передати Кравченку Володимиру Іллічу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,8186 га - рілля (пай 135), кадастровий номер 7422481500:07:012:0013
0,3417 га – сіножаті (пай 131), кадастровий номер 7422481500:07:000:0289
0,9423 га - пасовища (пай 257), кадастровий номер 7422481500:07:000:0288
для
ведення
особистого
селянського
господарства
із
земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
30.2. Зобов’язати Кравченка Володимира Ілліча використовувати
земельні ділянки за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
31. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 45-5/VІII

Про приватизацію
земельних ділянок
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Ковалевській Наталії Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0700 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: пров. Садовий, I-й,
м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Ковалевській Наталії Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,0700 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: пров. Садовий, I-й, м. Корюківка, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:002:1973, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
2. Затвердити Животковій Людмилі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Сіверська, 47, м. Корюківка.
2.1. Передати Животковій Людмилі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Сіверська, 47, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1578, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3. Затвердити Костюк Вірі Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Набережна, 22, м. Корюківка.
3.1. Передати Костюк Вірі Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Набережна, 22, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:1411, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Тихоновському Сергію Васильовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Чернігівська, 16, м. Корюківка.
4.1. Передати Тихоновському Сергію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Чернігівська, 16, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1577, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
5. Затвердити Пилипенку Миколі Павловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0668 га, по вул. Братчикова, 112, м. Корюківка.
5.1. Передати Пилипенку Миколі Павловичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0668 га,
по вул. Братчикова, 112, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1572, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Жарко Марині Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, загальною площею 0,0500 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Зелена,
м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Жарко Марині Леонідівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,0500 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: вул. Зелена, м. Корюківка, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:003:1414, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
7. Затвердити Лісеному Олегу Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Кошового, 93А, м. Корюківка.
7.1. Передати Лісеному Олегу Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га,
по вул. Кошового, 93А, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:002:1976, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
8. Затвердити Макаренко Ніні Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по пров. Трудовий, 5, с. Трудовик.

8.1. Передати Макаренко Ніні Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
пров. Трудовий, 5, с. Трудовик, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:03:000:0022, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
9. Затвердити Римар Аллі Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0794 га, по вул. Сіверська, 25, м. Корюківка.
9.1. Передати Римар Аллі Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0794 га, по
вул. Сіверська, 25, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1579, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
10. Затвердити Дзюбі Михайлу Олексійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0980 га, по вул. Європейська, 16, м. Корюківка.
10.1. Передати Дзюбі Михайлу Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0980 га, по
вул. Європейська, 16, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1580, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
11. Затвердити Поповій Тетяні Марківні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Паркова, 9, м. Корюківка.
11.1. Передати Поповій Тетяні Марківні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по

вул. Паркова, 9, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:003:1416, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
12. Затвердити Чернишовій Валентині Костянтинівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Перемоги, 50,
м. Корюківка.
12.1. Передати Чернишовій Валентині Костянтинівні безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000
га, по вул. Перемоги, 50, м. Корюківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:01:001:1581, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
13. Затвердити Демиденко Марині Сергіївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по пров. Лесі Українки, І-ий, 5, м. Корюківка.
13.1. Передати Демиденко Марині Сергіївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
пров. Лесі Українки, І-ий, 5, м. Корюківка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:002:1977, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
14. Затвердити Логвиненко Галині Дмитрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля
села Трудовик, Корюківського району Чернігівської області.
14.1. Передати Логвиненко Галині Дмитрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422410100:04:006:0096) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населеного пункту) біля села Трудовик Корюківського району, Чернігівської
області.
15. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 46-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Будянського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Дзюбі Олені Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2273 га, по вул. Поштова, 14, с. Соснівка.
1.1. Передати Дзюбі Олені Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2273 га, по вул. Поштова, 14,
с. Соснівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:03:000:0017,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
2. Затвердити Ніколаєнко Ніні Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Поштова, 13, с. Соснівка.
2.1. Передати Ніколаєнко Ніні Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Поштова, 13, с. Соснівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:03:000:0118, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3. Затвердити Кузнєцову Євгену Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,8731
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Петрова
Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Кузнєцову Євгену Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8731 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0152) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Петрова Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області.
4. Затвердити Корчинській Олені Олександрівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8731 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Петрова Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Корчинській Олені Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8731 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0154) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Петрова Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області.
5. Затвердити Корчинській Світлані Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,8731
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Петрова
Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Корчинській Світлані Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8731 га, (кадастровий номер земельної ділянки

7422482000:06:001:0153) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Петрова Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області.
6. Затвердити Лукавій Дарині Валеріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,8732
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села Петрова
Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Лукавій Дарині Валеріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,8732 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0149) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Петрова Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області.
7. Затвердити Козачуку Миколі Дмитровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,8732
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села Петрова
Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Козачуку Миколі Дмитровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8732 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0150) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Петрова Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області.
8. Затвердити Кудлаю Анатолію Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8732 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села
Петрова Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Кудлаю Анатолію Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8732 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0151) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Петрова Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області.

9. Затвердити Левкович Марії Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села Буда,
Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Левкович Марії Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0146) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Буда, Корюківського району, Чернігівської
області.
10. Затвердити Левкович Надії Миронівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту) біля села Буда,
Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Левкович Надії Миронівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0145) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту) біля села Буда, Корюківського району, Чернігівської
області.
11. Затвердити Авраменку Олександру Володимировичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1944 га, по вул.
Першотравнева, 6, с. Петрова Слобода, Корюківського району, Чернігівської
області.
11.1. Передати Авраменку Олександру Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1944
га, по вул. Першотравнева, 6, с. Петрова Слобода, кадастровий номер земельної
ділянки 7422482000:05:000:0029, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
12. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 47-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Домашлинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Верещако Дарії Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,9154
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Домашлин),
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Верещако Дарії Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9154 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:01:000:0185) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Домашлин), Корюківського району Чернігівської області.
2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 48-5VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Забарівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Тищенку Віктору Георгійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,1882 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Забарівка),
Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Тищенку Віктору Георгійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,1882 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:01:000:0074) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Андрущенку Сергію Васильовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики),
Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Андрущенку Сергію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:05:000:0005) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Заріцькому Михайлу Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики),
Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Заріцькому Михайлу Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:02:001:0044) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Чабану Олексію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля
села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Чабану Олексію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1352) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Погребній Ганні Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Зарічна, 19, с. Воловики.
5.1. Передати Погребній Ганні Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Зарічна, 19, с. Воловики, кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0072, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Аніщенко Лідії Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Гагаріна, 93, с. Забарівка.
6.1. Передати Аніщенко Лідії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Гагаріна, 93,с.Забарівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:01:000:0075, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
7. Затвердити Пальчиковській Валентині Анатоліївні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики),
Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Пальчиковській Валентині Анатоліївні безоплатно у
власність земельну ділянку площею 0,4000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:02:001:0079) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Забаровському Юрію Леонідовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,4000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Забарівка),
Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Забаровському Юрію Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,4000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:01:000:0076) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Ярошенку Миколі Григоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,7240
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Забарівка),
Корюківського району Чернігівської області.
9.1. Передати Ярошенку Миколі Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,7240 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:01:000:0077) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Гриценко Світлані Павлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,5015
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики),
Корюківського району Чернігівської області.
10.1. Передати Гриценко Світлані Павлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,5015 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0037) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Забаровському Максиму Юрійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Забарівка),
Корюківського району Чернігівської області.
11.1. Передати Забаровському Максиму Юрійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:06:000:0001) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Єфіменко Надії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,7093
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики),
Корюківського району Чернігівської області.
12.1. Передати Єфіменко Надії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,7093 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0076) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.

13. Затвердити Єфіменку Івану Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,2255 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Воловики),
Корюківського району Чернігівської області.
13.1. Передати Єфіменку Івану Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,2255 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:1080) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Забаровському Ярославу Юрійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Забарівка),
Корюківського району Чернігівської області.
14.1. Передати Забаровському Ярославу Юрійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:06:000:0002) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
15. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 49-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Наумівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Ісаченко Катерині Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Наумівка,
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Ісаченко Катерині Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3198) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
2. Затвердити Ісаченку Євгенію Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Ісаченку Євгенію Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3199) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
3. Затвердити Іваненку Богдану Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Іваненку Богдану Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3200) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
4. Затвердити Ісаченку Олександру Михайловичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Ісаченку Олександру Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3201) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
5. Затвердити Сабалдаш Марії Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,3867
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Наумівка,
Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Сабалдаш Марії Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,3867 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:001:0223) із земель сільськогосподарського призначення

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
6. Затвердити Конотопцю Івану Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Наумівка,
Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Конотопцю Івану Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:002:0245) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
7. Затвердити Грукалу Володимиру Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5895 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межами населеного пункту села Наумівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Грукалу Володимиру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,5895 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:002:0282) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Наумівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
8. Затвердити Хоптинській Ганні Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,3000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Наумівка,
Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Хоптинській Ганні Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:001:3149) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.

9. Затвердити Верещаці Руслану Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Верещаці Руслану Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3211) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
10. Затвердити Воскобойнику Василю Григоровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Лучка, 47, с.
Наумівка.
10.1. Передати Воскобойнику Василю Григоровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500
га, по вул. Лучка, 47, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:001:0260, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
11. Затвердити Олексієнко Тетяні Олексіївні, Олексієнку Сергію
Володимировичу та Олексієнку Володимиру Андрійовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1150 га, по вул. Лучка, 4/2,
с. Наумівка.
11.1. Передати Олексієнко Тетяні Олексіївні, Олексієнку Сергію
Володимировичу та Олексієнку Володимиру Андрійовичу безоплатно у спільну
сумісну власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
площею 0,1150 га, по вул. Лучка, 4/2, с. Наумівка, кадастровий номер земельної
ділянки 7422485500:01:001:0258, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.

12. Затвердити Рубан Надії Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1219 га, по вул. Лучка, 3/2, с. Наумівка.
12.1. Передати Рубан Надії Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1219 га, по вул. Лучка, 3/2,
с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:01:001:0259,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
13. Затвердити Мажарі Володимиру Васильовичу технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Партизанська, 32, с. Наумівка.
13.1. Передати Мажарі Володимиру Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Партизанська, 32, с. Наумівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:01:002:0283, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
14. Затвердити Єрмоленко Олені Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Переділ,
Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Єрмоленко Олені Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:001:3157) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Переділ, Корюківського району, Чернігівської
області.
15. Затвердити Єрмоленку Ігорю Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Переділ, Корюківського району, Чернігівської області.

15.1. Передати Єрмоленку Ігорю Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:001:3155) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Переділ, Корюківського району, Чернігівської
області.
16. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 50-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Олександрівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Паніматченку Даніїлу Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,7000 для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Верхолісся),
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Паніматченку Даніїлу Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 1,7000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422480500:02:000:0098) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Гребельному Миколі Дмитровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8503 для ведення особистого селянського господарства в адміністративних

межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Верхолісся),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Гребельному Миколі Дмитровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8503 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:02:000:0100) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Камишній Альоні Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,8200
для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Піски),
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Камишній Альоні Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8200 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:03:000:0015) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Бабич Ларисі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
4.1. Передати Бабич Ларисі Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0934) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Метлі Віктору Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Верхолісся),
Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Метлі Віктору Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0933) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Метлі Лідії Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Верхолісся),
Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Метлі Лідії Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0932) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Надточію Олександру Володимировичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Надточію Олександру Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422480500:04:000:0931) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Надточій Оксані Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Верхолісся),
Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Надточій Оксані Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0930) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Бабичу Леоніду Борисовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту села Верхолісся),
Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Бабичу Леоніду Борисовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0935) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Краснянському Андрію Сергійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,3500 для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Верхолісся),
Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Краснянському Андрію Сергійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 0,3500 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422480500:02:000:0101) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
11. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 51-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Охрамієвицького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Батюку Сергію Володимировичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Романівська Буда, Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Батюку Сергію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:001:1365) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Романівська Буда, Корюківського району,
Чернігівської області.
2. Затвердити Батюку Володимиру Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села
Романівська Буда, Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Батюку Володимиру Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422486000:04:001:1366) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Романівська Буда, Корюківського району,
Чернігівської області.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 52-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Перелюбського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Євменовій Лідії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,2000 га, яка розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Перелюб),
Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Євменовій Лідії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,2000 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської
ради (в межах населеного пункту села Перелюб), Корюківського району
Чернігівської
області,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422486500:01:001:0049, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.

2. Затвердити Євменовій Лідії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Горького, 12, с. Перелюб.
2.1. Передати Євменовій Лідії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Горького, 12, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:01:001:0046, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3. Затвердити Євменовій Олександрі Максимівні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для ведення особистого селянського
господарства (КВЦПЗ 01.03.), площею 0,2500 га, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Перелюб), Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Євменовій Олександрі Максимівні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,2500 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської
ради (в межах населеного пункту села Перелюб), кадастровий номер земельної
ділянки 7422486500:01:001:0045, цільове призначення – для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
4. Затвердити Євменовій Олександрі Максимівні технічну документацію
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Горького, 6, с. Перелюб.
4.1. Передати Євменовій Олександрі Максимівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Горького, 6, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:01:001:0047, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
5. Затвердити Малашенко Ользі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 35, с. Перелюб.
5.1. Передати Малашенко Ользі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Центральна, 35, с. Перелюб, кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:01:001:0051, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Луцькій Зінаїді Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,3228 га, яка розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Білошицька
Слобода), Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Луцькій Зінаїді Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,3228 га,
яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах
населеного пункту села Білошицька Слобода), Корюківського району
Чернігівської
області,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422481000:01:001:0204, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
7. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 53-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Прибинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Бардакову Володимиру Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Бардакова Івана, 39, с. Шишківка.
1.1. Передати Бардакову Володимиру Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Бардакова Івана, 39, с. Шишківка, кадастровий номер земельної ділянки
7422489600:01:002:0012, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.

2. Затвердити Бардакову Володимиру Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства,
(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,5525 га, яка розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Шишківка),
Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Бардакову Володимиру Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,5525 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської
ради (в межах населеного пункту села Шишківка), Корюківського району
Чернігівської
області,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422489600:01:000:0010, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
3. Затвердити Коноваленко Надії Прокопівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Іванова, 49-Б, с. Прибинь.
3.1. Передати Коноваленко Надії Прокопівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Іванова, 49-Б, с. Прибинь, кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:01:000:0077, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Коноваленко Надії Прокопівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства,
(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,3600 га, яка розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Прибинь),
Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Коноваленко Надії Прокопівні безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,3600 га, яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської
ради (в межах населеного пункту села Прибинь), Корюківського району
Чернігівської
області,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422487000:01:000:0086, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.

5. Затвердити Кривоножко Наталії Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
5.1. Передати Кривоножко Наталії Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0830) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
6. Затвердити Савенок Надії Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
6.1. Передати Савенок Надії Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0831) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Дрозд Ользі Степанівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
7.1. Передати Дрозд Ользі Степанівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0829) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Брек Вірі Миколаївні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
8.1. Передати Брек Вірі Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0828) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Крикун Ірині Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
9.1. Передати Крикун Ірині Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0827) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Рябець Галині Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
10.1. Передати Рябець Галині Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0826) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Погуляю Олексію Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
11.1. Передати Погуляю Олексію Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0825) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Рябець Любові Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.

12.1. Передати Рябець Любові Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0824) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Грищенко Валентині Костянтинівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Передати Грищенко Валентині Костянтинівні безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422487000:03:000:0823) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Рябець Ользі Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
14.1. Передати Рябець Ользі Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0822) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
15. Затвердити Борисенко Світлані Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
15.1. Передати Борисенко Світлані Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0821) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
16. Затвердити Коноваленко Людмилі Григорівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Коноваленко Людмилі Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0820) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
17. Затвердити Гелі Раїсі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
17.1. Передати Гелі Раїсі Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0819) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
18. Затвердити Барабаш Вірі Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
18.1. Передати Барабаш Вірі Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0818) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
19. Затвердити Кожем’яко Марії Савеліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
19.1. Передати Кожем’яко Марії Савеліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0817) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

20. Затвердити Кравченко Лідії Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
20.1. Передати Кравченко Лідії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0816) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
21. Затвердити Кожем’яко Галині Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
21.1. Передати Кожем’яко Галині Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0815) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
22. Затвердити Остапенко Марії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
22.1. Передати Остапенко Марії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0814) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
23. Затвердити Щербі Олені Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
23.1. Передати Щербі Олені Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0813) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
24. Затвердити Чурупченко Любові Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
24.1. Передати Чурупченко Любові Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0812) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
25. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 54-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Рейментарівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Кожушко Валентині Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1840 га, по вул. Туніка, 23, с. Рейментарівка.
1.1. Передати Кожушко Валентині Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1840 га, по
вул. Туніка, 23, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422487500:01:000:0042, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
2. Затвердити Шаповалу Віктору Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Туніка, 12, с. Рейментарівка.
2.1. Передати Шаповалу Віктору Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Туніка, 12, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422487500:01:000:0041, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3. Затвердити Розстальному Василю Карповичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Туніка, 55, с. Рейментарівка.
3.1. Передати Розстальному Василю Карповичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Туніка, 55, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422487500:01:000:0040, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Розстальній Тамарі Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 2, с. Рейментарівка.
4.1. Передати Розстальній Тамарі Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Лісова, 2, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422487500:01:000:0037, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
5. Затвердити Коробко Олександрі Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1944 га, по вул. Туніка, 63, с. Рейментарівка.

5.1. Передати Коробко Олександрі Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1944 га, по
вул. Туніка, 63, с. Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422487500:01:000:0039, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
6. Затвердити Гузь Валентині Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 19, с. Рейментарівка.
6.1. Передати Гузь Валентині Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 19, с.
Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:01:000:0043,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
7. Затвердити Тунік Надії Кузьмівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Туніка, 21, с. Рейментарівка.
7.1. Передати Тунік Надії Кузьмівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Туніка, 21, с.
Рейментарівка, кадастровий номер земельної ділянки 7422487500:01:000:0044,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
8. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 55-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Рибинського
старостинського округ
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Карбовській Ользі Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,5443
га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Лісове), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Карбовській Ользі Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,5443 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:04:000:0008) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Лісове), Корюківського району, Чернігівської області.
2. Затвердити Карбовському Олександру Миколайовичу проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 0,8058 га для ведення особистого селянського господарства,
яка розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в

межах населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
2.1. Передати Карбовському Олександру Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 0,8058 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422487900:01:000:0142) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
3. Затвердити Сотник Тетяні Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Лугова, 7, с. Рибинськ, Корюківського району,
Чернігівської області.
3.1. Передати Сотник Тетяні Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Лугова, 7,
с. Рибинськ, кадастровий номер земельної ділянки 7422487900:01:000:0136,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
4. Затвердити Сотник Тетяні Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,3970 га, с. Рибинськ, Корюківського району,
Чернігівської області.
4.1. Передати Сотник Тетяні Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,3970 га,
с. Рибинськ, кадастровий номер земельної ділянки 7422487900:01:000:0141,
цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства,
категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.
5. Затвердити Бабинець Олені Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,3560
га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Стопилка), Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Бабинець Олені Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,3560 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:07:000:0001) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах

населеного пункту села Стопилка), Корюківського району, Чернігівської
області.
6. Затвердити Трейтяку Анатолію Петровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства
(КВЦПЗ 01.03.), площею 0,4500 га, с. Рибинськ, Корюківського району,
Чернігівської області.
6.1. Передати Трейтяку Анатолію Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,4500 га, с. Рибинськ, кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0147, цільове призначення – для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
7. Затвердити Харченку Миколі Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Парастовське), Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Харченку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:06:000:0012) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Парастовське), Корюківського району, Чернігівської
області.
8. Затвердити Сотник Марії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,6500
га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Сотник Марії Дмитрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,6500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0149) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
9. Затвердити Лободі Івану Федоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Лободі Івану Федоровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0144) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
10. Затвердити Лободі Світлані Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,3870
га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Лободі Світлані Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,3870 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0143) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
11. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 56-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Савинківського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Балуті Лілії Русланівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), біля села Савинки,
Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Балуті Лілії Русланівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1130) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Савинки, Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Защиті Ользі Валеріївні та Никифоренко Раїсі Михайлівні
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність для будівництва

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1640 га, по вул. Гагаріна, 44А,
с. Савинки.
2.1. Передати Защиті Ользі Валеріївні та Никифоренко Раїсі Михайлівні
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1640 га, по вул. Гагаріна, 44А, с. Савинки,
кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:01:000:0267, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 57-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Сядринського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Гарнієру Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,3000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине),
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Гарнієру Олександру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,3000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:002:0189) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області.
2. Затвердити Марченко Олені Григорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,2996
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах

Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине),
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Марченко Олені Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2996 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:002:0190) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області.
3. Затвердити Воскобойник Наталії Олександрівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,3490 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля села
Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Воскобойник Наталії Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,3490 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1423) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
4. Затвердити Кравченку Володимиру Павловичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля села
Сядрине, Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Кравченку Володимиру Павловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1426) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
5. Затвердити Лисиці Ользі Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,6500
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля села Сядрине,
Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Лисиці Ользі Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,6500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1421) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами

населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
6. Затвердити Шишкову Михайлу Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,2500
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), біля села Сядрине,
Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Шишкову Михайлу Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1422) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, яка
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), біля села Сядрине, Корюківського району, Чернігівської
області.
7. Затвердити Марченко Олені Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2264 га, по вул. Шевченка, 5, с. Сядрине.
7.1. Передати Марченко Олені Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2264 га, по
вул. Шевченка, 5, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:002:0187, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
8. Затвердити Кобець Ларисі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 14, с. Сядрине.
8.1. Передати Кобець Ларисі Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Шевченка,
14, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:002:0169,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Лисиці Ользі Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 40, с. Сядрине.
9.1. Передати Лисиці Ользі Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Шевченка,
40, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:002:0191,
цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
10. Затвердити Шишкову Михайлу Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 30, с. Сядрине.
10.1. Передати Шишкову Михайлу Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 30, с. Сядрине, кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:002:0188, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
11. Затвердити Білому Михайлу Олексійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Самотуги),
Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Білому Михайлу Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:03:000:0006) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Самотуги), Корюківського району, Чернігівської області.
12. Затвердити Білій Юлії Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Самотуги),
Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Передати Білій Юлії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:03:000:0007) із земель сільськогосподарського призначення

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Самотуги), Корюківського району, Чернігівської області.
13. Затвердити Білому Олександру Кириловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Мирна, 4, с. Тельне.
13.1. Передати Білому Олександру Кириловичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Мирна, 4, с. Тельне, кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:04:000:0027, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
14. Затвердити Романенку Віталію Васильовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,2100 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сядрине),
Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Романенку Віталію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2100 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:001:0062) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сядрине), Корюківського району, Чернігівської області.
15. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 58-5/VІII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Тютюнницького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186, 186-1
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Биші Андрію Сергійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Лущика Миколи, 8, с. Тютюнниця.
1.1. Передати Биші Андрію Сергійовичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Лущика
Миколи, 8, с. Тютюнниця, кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:01:000:0142, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
2. Затвердити Демидку Миколі Сергійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1899 га, по вул. Шевченка, 32, с. Сахутівка.
2.1. Передати Демидку Миколі Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1899 га, по
вул. Шевченка, 32, с. Сахутівка, кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:06:000:0133, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3. Затвердити Биші Андрію Сергійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,4849
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Тютюнниця),
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Биші Андрію Сергійовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,4849 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:01:000:0141) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Тютюнниця), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Демидку Миколі Сергійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 1,1410
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Сахутівка),
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Демидку Миколі Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,1410 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:06:000:0135) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сахутівка), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Мунтяну Віталію Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Костючки),
Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Мунтяну Віталію Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:02:000:0041) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Костючки), Корюківського району Чернігівської області.
6. Затвердити Алєксєєву Володимиру Миколайовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для індивідуального дачного
будівництва (КВЦПЗ 07.03.), площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 59-Б, с. Кугуки.
6.1. Передати Алєксєєву Володимиру Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва площею
0,1000 га, по вул. Дачна, 59-Б, с. Кугуки, кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2283, цільове призначення - для індивідуального дачного
будівництва, категорія земель – землі рекреаційного призначення.
7. Затвердити Кухаренко Катерині Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1134 га, по вул. Дачна, 55-Е, с. Кугуки.
7.1. Передати Кухаренко Катерині Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1134 га, по
вул. Дачна, 55-Е, с. Кугуки, кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2284, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
8. Затвердити Нашивановій Тетяні Олександрівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Нашивановій Тетяні Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2295) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Абинашній Наталії Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.

9.1. Передати Абинашній Наталії Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2297) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Абинашній Мирославі В’ячеславівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Абинашній Мирославі В’ячеславівні безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422489200:07:000:2298) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Абинашній Владиславі В’ячеславівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Абинашній Владиславі В’ячеславівні безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422489200:07:000:2285) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Зеповій Юлії Борисівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
12.1. Передати Зеповій Юлії Борисівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2286) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Зепову Миколі Вікторовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000

га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
13.1. Передати Зепову Миколі Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2287) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Федченко Ярославі Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
14.1. Передати Федченко Ярославі Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2288) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
15. Затвердити Федченко Христині Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
15.1. Передати Федченко Христині Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2289) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
16. Затвердити Лущик Людмилі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
16.1. Передати Лущик Людмилі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2290) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

17. Затвердити Лущику Віктору Григоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
17.1. Передати Лущику Віктору Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2291) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
18. Затвердити Янченко Валентині Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах
Корюківської міської ради (за межами населеного пункту), Корюківського
району, Чернігівської області.
18.1. Передати Янченко Валентині Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2293) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
19. Затвердити Янченку Віктору Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в адміністративних
межах Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Передати Янченку Віктору Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2294) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
20. Затвердити Кир’яну Олексію Борисовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Зелена, 41, с. Самсонівка.
20.1. Передати Кир’яну Олексію Борисовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Зелена, 41, с. Самсонівка, кадастровий номер земельної ділянки

7422489200:07:000:2299, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
21. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 59-5/VІІI

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1, 125, 126
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною
площею 0,1830 га, яка передається у комунальну власність Корюківській
міській раді для будівництва та обслуговування будівель органів державної
влади та місцевого самоврядування (КВЦПЗ 03.01.), що розташована за
адресою: м. Корюківка, вул. Вокзальна, 9, Корюківського району, Чернігівської
області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1417.
2. Виконавчому апарату міської ради зареєструвати право комунальної
власності на земельну ділянку, зазначену в п. 1 даного рішення, за
Корюківською міською територіальною громадою відповідно до вимог чинного
законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 60-5/VІІI

Про визначення земельної ділянки,
право оренди якої пропонується
для продажу окремим лотом на конкурентних
засадах (земельних торгах)
Враховуючи дані містобудівної документації «Генеральний план, план
зонування м. Корюківка, Чернігівської області», рекомендації постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу України,
ст. 6 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Визначити земельну ділянку несільськогосподарського призначення
комунальної власності площею орієнтовно 0,35 га в м. Корюківка, вул. Франка,
Чернігівської області, право оренди якої пропонується для продажу окремим
лотом на конкурентних засадах (земельних торгах) для будівництва і
обслуговування багатоквартирного житлового будинку (02.03).
2. Замовити розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, право оренди якої пропонується для продажу окремим лотом на
конкурентних засадах (земельних торгах) на земельну ділянку площею
орієнтовно 0,35 га в м. Корюківка, вул. Франка, Чернігівської області для
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (02.03).
3. Укласти договір про надання послуг для підготовки лотів до продажу
права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) із виконавцем робіт.

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

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 61-5/VІII

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, право
власності якої пропонується для продажу
на конкурентних засадах (земельних торгах)
Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
право власності якої пропонується для продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах), по пров. Вокзальний, 26Б, м. Корюківка, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 125, 126,
134, 135 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 1,3000 га, право власності якої пропонується для продажу
на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.), кадастровий номер
7422410100:01:001:1586, за адресою: пров. Вокзальний, 26Б, м. Корюківка,
Чернігівської області, за рахунок земель не наданих у власність або
користування в межах населених пунктів Корюківської міської ради.
1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право
комунальної власності на земельну ділянку, зазначену в пункті 1 даного
рішення, за Корюківською міською територіальною громадою в особі
Корюківської міської ради згідно вимог чинного законодавства.

2. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
загальною площею 1,3000 га, право власності якої пропонується для продажу
на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.), кадастровий номер
7422410100:01:001:1586, за адресою: пров. Вокзальний, 26Б, м. Корюківка,
Чернігівської області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 62-5/VIІІ

Про внесення змін до рішень
Корюківської міської ради щодо
умов оплати праці працівників
З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради та її
виконавчого апарату, керуючись, постановою Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів» (із змінами), відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання «Про затвердження Положення про виконавчий апарат
міської ради та умови оплати праці її працівників» від 02.12.2020 року
№ 14-1/VIІІ, а саме викласти пункт 3.8.1. Положення про умови оплати праці та
матеріальне стимулювання (преміювання) працівників виконавчого апарату
Корюківської міської ради та її виконавчих органів в наступній редакції:
«3.8.1. Преміювання секретаря міської ради за особистий вклад в загальні
результати роботи здійснюється щомісяця протягом здійснення ним
повноважень в розмірі 135 відсотків посадового окладу, в межах видатків,
затверджених на оплату праці та економії фонду оплати праці».
2. Внести зміни до рішення першої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання «Про умови оплати праці Корюківського міського голови та
секретаря міської ради» від 02.12.2020 року № 7-1/VIІІ, а саме викласти пункт
2.5. рішення в наступній редакції:
«2.5. Здійснювати преміювання секретаря міської ради за особистий вклад

в загальні результати роботи щомісяця протягом здійснення ним повноважень в
розмірі 135 відсотків посадового окладу в межах видатків, затверджених на
оплату праці та економії фонду оплати праці».
3. Пункти 1та 2 даного рішення набувають чинності з 01.04.2021 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р.АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 63-5/VIІI

Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на зайняття посади керівників
комунальних закладів охорони здоров’я
Враховуючи норми постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 27 грудня 2017 року
№ 1094, розглянувши рекомендації постійної комісії міської ради з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади
керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що належать до
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, що
додається
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 63-5/VIІI

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на зайняття посади керівників комунальних закладів
охорони здоров’я, що належать до комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади

м. Корюківка
2021 рік

І. Загальна частина
1.1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу на зайняття
посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що належать до
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади (далі конкурс).
Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посади
керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що належать до
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади (далі заклад).
1.2. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
- забезпечення рівного доступу;
- політичної неупередженості;
- законності;
- довіри суспільства;
- недискримінації;
- прозорості;
- доброчесності;
- ефективного і справедливого процесу відбору.
ІІ. Умови проведення конкурсу
2.1. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження Корюківського
міського голови
2.2. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття розпорядження про проведення конкурсу;
2) формування конкурсної комісії (у разі необхідності оновлення її
складу);
3) підготовка до проведення конкурсу (оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу, прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь
у конкурсі, перевірка поданих документів на відповідність установленим
вимогам);
4) проведення конкурсу (заслуховування конкурсної пропозиції та
проведення співбесіди з кандидатами (претендентами), визначення переможця
конкурсу);
5) оприлюднення результатів конкурсу.
2.3. Міський голова тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до
призначення керівника закладу за результатами конкурсу) покладає виконання
обов’язків керівника закладу на особу з числа штатних працівників закладу.
2.4. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є
претендентами на зайняття посади (далі - претенденти).

ІІІ. Склад, порядок формування та діяльності конкурсної комісії, її
повноваження
3.1. Для проведення окремого конкурсу розпорядженням Корюківського
міського голови утворюється окрема конкурсна комісія, затверджується її
персональний склад, у тому числі голова та секретар конкурсної комісії.
3.2. Конкурсна комісія утворюється не пізніше ніж через 20 днів після
оприлюднення розпорядження про проведення конкурсу.
3.3. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами
та цим Порядком.
3.4. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:
- представники Корюківської міської ради (надалі – Власник);
- представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на
загальних зборах трудового колективу;
- особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань
захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та (або) у сфері
запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких
громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення
конкурсу).
3.5. Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на
зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить
шість - дев’ять осіб.
Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи
експертів(фахівців, науковців) з відповідної галузі знань (далі - експерти) з
правом дорадчого голосу для проведення оцінки конкурсної пропозиції та
співбесіди щодо відповідності професійної компетентності претендента
встановленим вимогам.
3.6. Для новостворених закладів охорони здоров’я до складу конкурсної
комісії входять у рівній кількості:
- представники Власника;
- особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань
захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та(або) у сфері
запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких
громадських об’єднань не менше як за два роки до дати прийняття рішення про
проведення конкурсу);
- по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття
посади керівника новоствореного комунального закладу охорони здоров’я
становить шість – вісім осіб.
3.7. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної
комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.
3.8. Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є
документально підтверджена інформація про:
- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість
не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з
корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним
рішенням суду законної сили;
- наявність конфлікту інтересів.
3.9. Під час виникнення у члена конкурсної комісії обставин,
передбачених пунктом 3.8. цього Порядку, такий член конкурсної комісії
зобов’язаний невідкладно самостійно подати Власнику письмову заяву про
самовідвід.
У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе
відповідальність згідно із законодавством.
У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії обставин,
передбачених пунктом 3.8. цього Порядку, після формування складу
конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним
суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена
конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення
(виявлення) зазначених обставин.
3.10. Повноваження члена конкурсної комісії припиняються
розпорядженням Корюківського міського голови у разі, коли ним пропущено
без поважних причин два або більше засідань конкурсної комісії підряд.
Поважними причинами відсутності члена конкурсної комісії на її
засіданні є відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка тощо.
3.11. Заміна, припинення повноважень члена або членів конкурсної
комісії не має наслідком зупинення її роботи (крім випадку, коли конкурсна
комісія є неправомочною відповідно до пункту 3.8. цього Порядку).
3.12. Засідання конкурсної комісії проводяться у приміщенні Власника.
Власник забезпечує діяльність конкурсної комісії.
3.13. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого
поіменного голосування.

Пропозиція про включення питання до порядку денного може бути
поставлена на голосування на вимогу будь-якого члена конкурсної комісії.
3.14. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні конкурсної комісії.
Рішення оформлюється протоколом не пізніше наступного робочого дня
після проведення засідання та підписується усіма присутніми на засіданні
членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право додати до
протоколу окрему думку щодо змісту та обставин засідання конкурсної комісії
не пізніше наступного дня після ознайомлення з протоколом.
Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є
невід’ємною частиною такого протоколу.
Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті Власника
інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого
дня після підписання протоколу.
3.15. Конкурсна комісія:
- оприлюднює оголошення про проведення конкурсу;
- встановлює вимоги до претендентів з урахуванням установлених
законодавством вимог;
- встановлює вимоги до конкурсних пропозицій;
- оприлюднює результати засідань конкурсної комісії та результати
конкурсу;
- перевіряє документи, подані претендентами щодо відповідності
установленим вимогам;
- приймає рішення про допуск претендентів до конкурсу або відхилення
їх кандидатур;
- забезпечує відкритість конкурсу відповідно до вимог цього Порядку;
- оцінює професійний досвід, знання, якості та конкурсні пропозиції
учасників конкурсу;
- приймає рішення про визначення переможця конкурсу, рекомендує його
для призначення керівником закладу охорони здоров’я;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.
3.16. Голова комісії:
1) здійснює керівництво діяльністю конкурсної комісії, визначає порядок
її роботи;
2) головує на засіданнях конкурсної комісії;
3) організовує і контролює виконання покладених на конкурсну комісію
завдань.
3.17. Секретар конкурсної комісії забезпечує:
1) ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії;

2) підготовку проєкту порядку денного засідання та надсилання його
членам конкурсної комісії;
3) за дорученням голови конкурсної комісії виконує іншу організаційну
роботу.
У разі відсутності на засіданні голови або секретаря конкурсної комісії їх
обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, обраний на її засіданні.
IV. Підготовка до проведення конкурсу
4.1. Комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її
складу оприлюднює на офіційному веб-сайті Власника оголошення про
проведення конкурсу.
В оголошенні зазначаються такі відомості:
- правові підстави проведення конкурсу;
- найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу,
основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про
інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також
кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу;
- дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі
у конкурсі;
- номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
- перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі;
- вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;
- умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов
контракту;
- дата і місце проведення конкурсу.
4.2. Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою
конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів
для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь,
вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які
підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до
керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших
документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2;
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого
тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку
у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за
формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про
запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом за формою
згідно з додатком 3;
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою
згідно з додатком 4;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
(відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про
запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному
вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати
додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
4.3. Конкурсна пропозиція має містити проєкт плану розвитку закладу на
середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих
ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників
закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних
показників діяльності закладу тощо.
4.4. Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14
календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення
оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція Власника.
Зміст документів, поданих претендентами, не розголошується до початку
засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд. Конкурсні пропозиції
претендентів не розглядаються на першому засіданні конкурсної комісії і не
розголошуються до початку їх заслуховування.
Членам конкурсної комісії забороняється виготовляти паперові,
електронні (фото) копії конкурсних пропозицій, будь-яким чином
розголошувати їх зміст.
4.5. За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі
в конкурсі у разі:
1) неподання ним необхідних документів;
2) його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів
та конкурсних пропозицій;

3) наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому
законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити
певні види діяльності;
4) наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким
претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або
правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про
прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники
повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з
дня проведення засідання з розгляду документів.
4.6. Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі,
не розглядаються у разі:
1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого
часу;
2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;
3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та
надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати
проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.
V. Проведення конкурсу
5.1. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено
засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них
документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною
комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення
конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.
5.2. Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію
учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність
учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.
5.3. Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна
комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки,
уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові
якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми
і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи,
доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.
5.4. Представники засобів масової інформації мають право бути
присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів
документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування
конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу.
При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи
перешкоджати роботі конкурсної комісії.

5.5. Власник забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії
під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників, у разі наявності такої
технічної можливості.
VI. Оприлюднення результатів конкурсу
6.1. За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених
співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників
конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця
конкурсу після чого вноситься відповідне подання міському голові. Рішення
про призначення приймається протягом 1 (одного) місяця з дня внесення
конкурсною комісією відповідного подання.
Контракт з переможцем укладається строком від трьох до п’яти років.
Строк прийняття рішення та укладання контракту може бути продовжено
на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у
випадках, передбачених законодавством), інших процедур, передбачених
законодавством.
6.2. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Власника.
Конкурсна комісія має право прийняти вмотивоване рішення про
відхилення кандидатур усіх учасників конкурсу та надіслати Власнику
обґрунтовану пропозицію про призначення повторного конкурсу.
6.3. Рішення за результатами конкурсу може бути оскаржене в
передбаченому законодавством порядку.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток 1
до Порядку
Голові конкурсної комісії ______________
____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________
____________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________
____________________________________,
____________________________________
(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________
(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______
__________________________________________________________________________________
(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом
(проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):
□ надсилання листа на зазначену адресу;
□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;
□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

___ __________ 20___ р.

___________________

(підпис)
* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу
зазначеної у цій заяві електронної пошти.

Додаток 2
до Порядку
ЗГОДА
на обробку персональних даних
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

народився(лася) _____ _______________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________
________________________________________________________________,
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон)
даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову
діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про

зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери
телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця
персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних
даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії
щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на
обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із
персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця
персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14
Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до
персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про
себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший
строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів
для оновлення моїх персональних даних.
______ ______________20___ р.
__________________
Додаток 3
до Порядку
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про
запобігання корупції»
Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»,
попереджений (попереджена).
____ __________20___ р.
________________
___________________
(підпис)

(прізвище, та ініціали)

Додаток 4
до Порядку
ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Номер
контактного
телефону
Електронна адреса

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти
господарювання, що можуть мати інтерес стосовно
посади (найменування посади), зокрема прямі чи
опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової
компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів,
недержавного пенсійного фонду та інших подібних
інвестицій, які не контролюються Вами:
1) акції, облігації та інші цінні папери?
_____________________________________________
_____________________________________________
2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад,
спільне підприємство, партнерство)?
_____________________________________________
_____________________________________________
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які
можуть бути розширені або звужені за результатами
роботи (назва посади), на:

так**

ні

так**

ні

1) патенти, знаки на товари та послуги, авторські права
(включаючи заявки, що розглядаються)?
_____________________________________________
_____________________________________________

так**

ні

2) запатентоване ноу-хау?
_____________________________________________
_____________________________________________

так**

ні

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років
експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією,
клінічними/доклінічними випробуваннями
(дослідженнями) лікарських засобів, що може
стосуватися посади (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________

так**

ні

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на
посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси,
які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________

так**

ні

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації
оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/
публікації, що можуть стосуватися
посади (назва
посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________

так**

ні

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з
приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть
сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та
незалежність?
_____________________________________________
_____________________________________________

так**

ні

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.
Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на
офіційному веб-сайті органу управління.
____ _______ 20___ р.

________________

(підпис)
* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій
претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на

об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання повноважень.
До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який
може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом
(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у
тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від
зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки,
пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки,
правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи
усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням
претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі
спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад,
роботодавця, співробітників тощо).
Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.
** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 64-5/VIII

Про надання дозволу на отримання кредиту
та заставу майна міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
Розглянувши клопотання Районного комунального спеціалізованого
лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» щодо надання дозволу на
кредитування та передачу майна в заставу з метою поповнення обігових коштів
та забезпечення своєчасних розрахунків по платежам до бюджету для
забезпечення сталого функціонування комунального підприємства та
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст.
78, 346 Господарського кодексу України, ст.ст. 26, 60, 70 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на отримання кредиту
(відновлювальна кредитна лінія) в сумі 1 051 000 грн. (один мільйон п’ятдесят
одна тисяч гривень) в Акціонерному товаристві комерційний банк
«Приватбанк» терміном на 24 місяці з процентною ставкою 13% річних.
1.1. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на передачу в заставу майна
з метою забезпечення зобов’язань, що виникають у зв’язку з отриманням
кредиту згідно додатку 1.
2. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на отримання кредиту в сумі
500 000 грн. (п’ятсот тисяч гривень) в Акціонерному товаристві комерційний

банк «Приватбанк» терміном на 12 місяців з процентною ставкою 16,5%
річних.
3. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на отримання кредиту в сумі
390 000 грн. (триста дев’яносто тисяч гривень) в Публічному акціонерному
товаристві «Полікомбанк» терміном на 12 місяців з процентною ставкою 11%
річних.
4. Надати повноваження директору Районному комунальному
спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на
укладання та підписання від імені підприємства кредитних договорів,
додаткових угод до них та інших документів, необхідних для виконання цього
рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення п’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 22 квітня 2021 року № 64-5/ VIII

Перелік майна РКСЛП «Корюківкаліс,
що надається в заставу з метою забезпечення зобов’язань,
що виникають у зв’язку з отриманням кредиту
№

Назва майна

Рік випуску

1

Трактор колісний
Беларус-82.1,
заводський номер 808191067,
двигун № 863449
Трактор колісний
Беларус-82.1,
заводський номер 808211820,
двигун № 903494
Трактор колісний
Беларус-82.1,
заводський номер 82006676,
двигун № 917384
Трактор колісний
Беларус-82.1,
заводський номер 808216775,
двигун № 930622
ВСЬОГО

2

3

4

Секретар міської ради

2014

Реєстраційний
номер
24266СВ

Балансова
вартість, грн
383 333,33

2015

23937СВ

395 833,33

2015

24267СВ

366 666,67

2015

24922СВ

379 166,67

1 525 000,00

А.ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 65-5/VIІІ

Про внесення змін до
установчих документів
Розглянувши клопотання комунальних підприємств Корюківської міської
ради, з метою забезпечення належного рівня діяльності комунальних
підприємства та закладів, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до установчих документів Комунального підприємства
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, а саме затвердити Статут
підприємства в новій редакції, що додається.
1.1. КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.) здійснити державну
реєстрацію змін до установчих документів підприємства відповідно до вимог
чинного законодавства України.
2. Внести зміни до установчих документів Комунального підприємства
«Убідьське» Корюківської міської ради, визначивши статутний капітал у розмірі
6019242,77 грн. (шість мільйонів дев’ятнадцять тисяч двісті сорок дві гривні 77
копійок) та затвердити Статут підприємства в новій редакції, що додається.
2.1. КП «Убідьське» (Малюк Л.М.) здійснити державну реєстрацію змін до
установчих документів підприємства відповідно до вимог чинного
законодавства України.
3. Внести зміни до установчих документів Комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради, а саме затвердити Статут

підприємства в новій редакції, що додається.
3.1. КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) здійснити державну реєстрацію змін
до установчих документів підприємства відповідно до вимог чинного
законодавства України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку міста.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 66-5/VIІІ

Про надання дозволу на розроблення
детальних планів територій
земельних ділянок
З метою визначення планувальної організації, функціонального
призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок
та врахування інтересів територіальної громади м. Корюківка, відповідно до
ст.ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної
документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної
документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада
2011 року № 290, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Надати дозвіл на виготовлення:
1.1. Детального плану території орієнтовною площею 11 га по
вул. Шкільна в с. Бреч Корюківського району Чернігівської області для
формування садибної житлової забудови.
1.2. Детального плану території орієнтовною площею 8 га по
вул. Садова в м. Корюківка Чернігівської області для уточнення рішень
генерального плану населеного пункту.

2. Визначити розробника детального плану території у вказаних межах та
укласти договір на розробку містобудівної документації в якому Корюківська
міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник».
3. Розробнику, після громадського обговорення розробленого детального
плану території та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, передати
проект детального плану території Замовнику на затвердження.
4. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житловокомунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору
(Єрмоленко Я.С.) забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану
протягом 10 днів з дня його затвердження.
5. Секретарю міської ради (Плющ А.В.) забезпечити оприлюднення
даного рішення в порядку визначному чинним законодавством України.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 67-5/VIІI

Про внесення змін до рішення
другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання №58-2/VIІІ
від 15 грудня 2020 року «Про план діяльності
з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік»
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 7 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 58-2/VIІІ «Про план діяльності з
підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік», а саме доповнити план
пунктами наступної редакції:
№з
/п
7

Вид
проекту
Рішення
Корюків
ської
міської
ради

Назва проекту

Мета прийняття

Про Порядок
розроблення,
затвердження та
виконання
міських цільових
програм.

Забезпечення підготовки
міських цільових
програм, покращення
контролю за належним їх
виконанням та
підвищення
ефективності виконання
програм соціальноекономічного розвитку
громади

Термін
підготовки
Протягом
року

Розробник
проекту
Виконавчий
апарат,
виконавчі
органи
міської ради

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Кожушко
Ю.Ю.) оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Корюківської
міської ради в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та
регламенту.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(п’ята сесія восьмого скликання)
22 квітня 2021 року

м. Корюківка

№ 68-5/VIII

Про звернення Корюківської міської ради
до Чернігівської обласної ради
щодо необхідності розроблення та
прийняття програми «Питна вода»
З метою забезпечення жителів Чернігівщини якісною питною водою та
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада вирішила:
1. Схвалити звернення до Чернігівської обласної ради щодо необхідності
розроблення та прийняття програми «Питна вода», що спрямована на
забезпечення населення якісною питною водою, що додається.
2. Рішення надіслати до Чернігівської обласної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Р. АХМЕДОВ

Чернігівській обласній раді
Звернення депутатів Корюківської міської ради
щодо необхідності розроблення та прийняття програми «Питна вода»

Сьогодні, у зв’язку кліматичними змінами на планеті, виснаженням
природних ресурсів, одним з пріоритетним завданням влади, яка є
відповідальною за майбутнє Українського народу, є забезпечення людей
якісною питною водою.
Адже вода є основою життя на Землі. Це – кров Землі. Недарма колодязькриниченька є одним з народних символів України. Вода потрібна скрізь – в
побуті, сільському господарстві, промисловості.
Більш того, без перебільшення: чиста питна вода – здорові люди в
громаді!
На сьогодні послугу з централізованого водопостачання населенню
Чернігівської області надають 90 підприємств-надавачів послуг – ліцензіатів
Чернігівської обласної державної адміністрації та НКРЕКП. Використовується
вода з четвертинного, харківського, бучацько-канівського водоносних
горизонтів. За результатами досліджень води цих горизонтів встановлено, що за
хімічним складом вода у бучацько-канівського горизонту, хоч і знаходиться на
найбільшій глибині близько 100 м та потребує вкладення більших ресурсів для
подачі на поверхню, але є найбільш прийнятною.
Води верхніх горизонтів використовуються повсюдно, та через
незахищеність від забруднюючих речовин, у них, як правило, присутні нітрати,
вміст яких перевищує норми і постійно збільшується через темпи зростання
неконтрольованого застосування хімічних добрив і отрутохімікатів
сільгоспвиробниками. Крім того, вода з цих найбільш вживаних горизонтів, як
правило, має ще й підвищений вміст заліза, який досить складно
відфільтрувати.
У зношеному та аварійному стані в територіальній громаді знаходиться
більше 50 відсотків водопровідних мереж, а значна кількість енергоємного
обладнання відпрацювала нормативні терміни експлуатації і потребує заміни.
У зв’язку з цим більшість населення користується водою з шахтових
колодязів та неглибоких (20-40 метрів) свердловин.
Серед проблем, які притаманні сфері питного водопостачання в нашій
громаді та майже усіх територіальних громад Чернігівської області є:
- незадовільний екологічний стан джерел питного водопостачання;
- зниження рівня ґрунтових вод;
- недостатнє фінансування розвитку та реконструкції систем
водопостачання сільських населених пунктів;
- високі питомі витрати матеріальних та енергетичних ресурсів під час
виробництва та надання послуг.
У зв’язку з вищевикладеним, виникає гостра потреба в проведенні
скоординованих робіт і заходів по поліпшенню забезпечення населення

Корюківської міської територіальної громади високоякісною питною водою
шляхом об’єднання ресурсів громади та області.
Ми, як депутати Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області, занепокоєні ситуацією, що складається навколо питання
пов’язаного з якістю питної води. Переконані, що вчасне не вирішення цієї
проблеми матиме катастрофічний вплив на стан здоров’я та умови життя
людей.
Щоб уникнути погіршення і до того непростої ситуації, депутати
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області
звертаються до Чернігівської обласної ради, як до органу місцевого
самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст, з проханням взяти на себе функції координації зусиль по
вирішенню проблеми забезпечення якісною питною водою жителів
Чернігівщини шляхом розробки та прийняття Чернігівською обласною радою
програми «Питна вода», спрямованої на забезпечення населення якісною
питною водою.
Схвалено на пленарному засіданні
п’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання
22 квітня 2021 року № 68-5/VIІI

