
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 14.06.2021 р. № 72 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 16.06.2021 року 

 

1. Про затвердження рішення комісії щодо надання дозволу на 

перерахування коштів зі спеціального рахунка як оплати за договором 

купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки особі з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 11.03.2021 № 90. 

3. Про затвердження структур та штатних розписів. 

4. Про затвердження Реєстру майна міської комунальної власності. 
5. Про передачу лікарських засобів. 

6. Про надання дозволу на укладення договору оренди. 

7. Про надання дозволу на тимчасове розміщення пересувних дитячих 

атракціонів під час проведення заходів з нагоди святкування Дня міста. 

8. Про затвердження калькуляції вартості послуги. 
9. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

10. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

11. Про призначення щорічної премії педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради за 2020-2021 навчальний рік. 

12. Про присвоєння адреси. 

13. Про впорядкування адресного господарства. 

14. Про затвердження дефектних актів та локальних кошторисів. 

15. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

16. Про продаж лісоматеріалів. 

17. Про іншу субвенцію з селищного бюджету 

 

 

Секретар міської ради        А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 262  

 

Про затвердження рішення місцевої комісії щодо  

надання дозволу на перерахування коштів  

зі спеціального рахунка як оплати за договором  

купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки  

особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року 

№ 877 (зі змінами) «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 

інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», 

враховуючи заяву Баглая Романа Юрійович від 07.06.2021 року, рішення комісії 

від 10 червня 2021 року № 3, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити рішення місцевої комісії з питань формування пропозицій 

щодо потреби у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно–ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, оформлене протоколом від 10 червня 2021 року № 3 про 

надання дозволу на перерахування коштів зі спеціального рахунку, як оплату за 

договорами купівлі – продажу житлового будинку з господарськими будівлями 

та спорудами та земельної ділянки, що додається. 

 

2. Надати дозвіл на перерахування коштів зі спеціального рахунку                     

№ ХХХХ, відкритого в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м. Сновськ, філії – 

Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний 

Ощадний банк України», МФО – 353553 на ім’я Баглая Романа Юрійовича, 



ХХХХ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХ, місце проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська 

область, м. Сновськ, вул. ХХХХ, на рахунок Кухаренко Олени Анатоліївни № 

ХХХХ, відкритий в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м. Сновськ, філії – Чернігівське 

обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк 

України», МФО – 353553, в сумі 260709,00 (двісті шістдесят тисяч сімсот 

дев’ять) гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі – продажу 

житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами від 04 червня 2021 

року № 648, посвідчений приватний нотаріусом Сновського районного 

нотаріального округу Чернігівської області Татьяненко Т.В., та в сумі 56016,00 

(п’ятдесят шість тисяч шістнадцять) гривень 00 копійок, як оплату за 

договором купівлі - продажу земельної ділянки від 04 червня 2021 року № 650, 

посвідчений приватним нотаріусом Сновського районного нотаріального 

округу Чернігівської області Тетьяненко Т.В., а також на рахунок Грабовця 

Сергія Петровича № ХХХХ, відкритий в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м. Сновськ, 

філії – Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України», МФО – 353553, в сумі 50000,00 (п’ятдесят тисяч) 

гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі – продажу житлового 

будинку з господарськими будівлями і спорудами від 04 червня 2021 року № 

648, посвідчений приватний нотаріусом Сновського районного нотаріального 

округу Чернігівської області Татьяненко Т.В., та в сумі 34000,00 (тридцять 

чотири тисячі) гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі - продажу 

земельної ділянки від 04.06.2021 року № 650, посвідчений приватним 

нотаріусом Сновського районного нотаріального округу Чернігівської області 

Тетьяненко Т.В. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 
 



Протокол № 3 

засідання місцевої комісії з питань формування пропозицій щодо потреби у 

2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

10.06.2021 р.   м. Корюківка         09:00 

 

Присутні: 

Ахмедов Р.Р. – голова комісії, міський голова 

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

голови  

Бабич В.С. – секретар комісії, головний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого апарату міської ради 

Члени комісії: 

Барсук О.І. – начальник фінансового відділу Корюківської міської ради 

Долбіна Л.М. – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради 

Наумчик І.В. – начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

Плющ А.В. – секретар міської ради 

 Самсон С.І. – начальник управління соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації  

  

Порядок денний: 
  

 1. Розгляд подання щодо надання дозволу на перерахування коштів зі 

спеціального рахунка як оплата за відповідним договором купівлі-продажу 

житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами особі з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування, Баглая Романа Юрійовича, 

13.04.1997 року народження, за рахунок грошової компенсації відповідно до  

постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 (зі змінами від 

01.06.2020 . № 515, від 22.07.2020 № 632) «Про затвердження Порядку та умов 

надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа» та поданої заяви з відповідним пакетом документів. 

  

 



По першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Савченка О.М., який виніс на розгляд членів комісії 

подання про надання дозволу на перерахування коштів зі спеціального рахунку 

№ХХХХ, відкритого в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – 

Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний 

Ощадний банк України», МФО – 353553 на ім’я Баглая Романа Юрійовича, 

ХХХХ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХ, місце проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська 

область, м.Сновськ, вул. ХХХХ,  на рахунок Кухаренко Олени Анатоліївни 

№UA ХХХХ, відкритий в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – 

Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України», МФО – 353553, в сумі 260709,00 ( двісті шістдесят 

тисяч сімсот дев’ять) гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі – 

продажу  житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами від 04 

червня 2021 № 648, посвідчений приватний нотаріусом Сновського районного 

нотаріального округу Чернігівської області  Татьяненко Т.В., та в сумі 56016,00 

(п’ятдесят шість тисяч шістнадцять) гривень 00 копійок, як оплату за 

договором купівлі - продажу земельної ділянки від 04 червня 2021 року № 650, 

посвідчений приватним нотаріусом Сновського районного нотаріального 

округу Чернігівської області Тетьяненко Т.В., а також на рахунок Грабовця 

Сергія Петровича №ХХХХ, відкритий в ТВБВ №10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, 

філії – Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України», МФО – 353553, в сумі 50000,00 (п’ятдесят тисяч) 

гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі – продажу  житлового 

будинку з господарськими будівлями і спорудами від 04 червня 2021 № 648, 

посвідчений приватний нотаріусом Сновського районного нотаріального 

округу Чернігівської області  Татьяненко Т.В., та в сумі 34000,00 (тридцять 

чотири тисячі) гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі - продажу 

земельної ділянки від 04 червня 2021 року № 650, посвідчений приватним 

нотаріусом Сновського районного нотаріального округу Чернігівської області 

Тетьяненко Т.В. 

Загальна сума перерахування зі спеціального рахунку №ХХХХ 

відкритого в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне 

управління акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», 

МФО – 353553 на ім’я Баглая Романа Юрійовича, ХХХХ року народження, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХ, місце 

проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська область, м.Сновськ, вул. 

ХХХХ,  на рахунок Кухаренко Олени Анатоліївни №ХХХХ, відкритий в 

ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне управління 

акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО – 353553, 

становить 316725,00 грн. (триста шістнадцять тисяч сімсот двадцять п’ять) 

гривень 00 копійок. 
Загальна сума перерахування зі спеціального рахунку №ХХХХ 

відкритого в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне 

управління акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», 



МФО – 353553 на ім’я Баглая Романа Юрійовича, ХХХХ року народження, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХ, місце 

проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська область, м.Сновськ, вул. 

ХХХХ, на рахунок Грабовця Сергія Петровича №ХХХХ, відкритий в ТВБВ 

№10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне управління 

акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО – 353553, 

становить 84000,00 грн. (вісімдесят чотири тисяч) гривень 00 копійок. 

ВИСТУПИЛИ: Бабич В.С., яка повідомила, що Баглай Роман 

Юрійович, ХХХХ року народження, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – ХХХХ, місце проживання зареєстровано за адресою: 

Чернігівська область, м.Сновськ, вул. ХХХХ. має статус особи з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування, відповідно до рішення Корюківського 

районного суду Чернігівської області по справі № 2-279/2007 від 31.05.2007 

року про позбавлення батьківських прав матері. Батько Баглай Юрій 

Олексійович помер 05 липня 2004 року, що підтверджується свідоцтвом про 

смерть Серія 1-ЕЛ № 174944, виданий відділом державної реєстрації актів 

цивільного стану Корюківського районного управління юстиції у Чернігівській 

області від 04.10.2011 (видане повторно). 

Баглай Роман Юрійович перебуває на квартирному обліку на підставі 

рішення виконавчого комітету Савинківської сільської ради Корюківського 

району Чернігівської області від 16.05.2013 року № 18 «Про  постановку на 

облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов». Станом на дату 

постановки на квартирний облік Баглая Романа Юрійовича, останній не був 

забезпечений житловою площею. Згідно інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 

Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів 

нерухомого майна щодо суб’єкта 28.02.2017 року Баглай Роман Юрійович, 

реєстраційний номер платника податків ХХХХ, набув права спільної часткової 

власності  на житловий будинок, з господарськими будівлями, загальною 

площею 64,8 кв.м., житловою площею 29,6 кв.м. Частка у праві спільної 

часткової власності становить 1/3.  

Враховуючи рішення двадцять дев’ятої позачергової сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 06.11.2019 № 1-29/VII «Про добровільне 

приєднання до об’єднаної територіальної громади», № 9-29/VII «Про 

припинення в результаті реорганізації Савинківської сільської ради», прийнято 

рішення виконавчим комітетом Корюківської міської ради № 230 «Про 

квартирний облік» від 21.07.2020 року, згідно якого Баглая Романа Юрійовича, 

ХХХХ р.н., дитину позбавлену батьківського піклування, переведено на 

квартирний облік при виконавчому комітеті Корюківської міської ради. 

На момент переведення на квартирний облік при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради у власності Баглая Р.Ю. перебувала частка у праві 

власності на житло, але у відповідності до вимог ст. 47 Житлового кодексу 

України, якою передбачено, що норма жилої площі в Українській РСР 

встановлюється в розмірі 13,65 квадратного метру на одну особу, підстав для 

зняття з квартирного обліку не було.  



Житлом від Корюківської міської ради не забезпечувався, кошти на 

придбання житла з місцевого бюджету не виділялися. Інвалідності не має.  

Відповідно до наданих договорів купівлі – продажу житлового будинку з 

господарськими будівлями та спорудами, а також договору купівлі – продажу 

земельної ділянки від 04 червня 2021 року № 648 та №650, посвідчених 

приватним нотаріусом Сновського районного нотаріального округу 

Чернігівської області  Татьяненко Т.В., продаж вчинено за 310709,00 грн. 

(триста десять тисяч сімсот дев’ять) гривень 00 копійок та 90016,00 грн. ( 

дев’яносто тисяч шістнадцять) гривень 00 копійок відповідно.  

Продаж об’єктів здійснено за вартістю визначеною у звіті про оцінку 

майна: житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, що 

розташований за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, 

м.Сновськ, вул. ХХХХ, виготовленому суб’єктом оціночної діяльності 

фізичною особою підприємцем Кириченком Павлом Анатолійовичем та звіті з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки розташованої за адресою: 

Чернігівська область, Корюківський район, м.Сновськ, вул. ХХХХ, що 

складений фізичною особою підприємцем Пронь Наталією Степанівною.  

Загальна сума, що підлягає перерахунку зі спеціального рахунку 

№ХХХХ, відкритого в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – 

Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний 

Ощадний банк України», МФО – 353553 на ім’я Баглая Романа Юрійовича, 

ХХХХ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків – ХХХХ, місце проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська 

область, м.Сновськ, вул. ХХХХ,  на рахунок продавців становить 400725,00 

грн. (чотириста тисяч сімсот двадцять п’ять) гривень 00 копійок. 

Нотаріусом накладена заборона відчуження зазначеного житлового 

будинку та земельної ділянки, що підтверджується витягами з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження (індексний 

номер витягу 26010787 від 04.06.2021 року, щодо земельної ділянки та 

індексний номер витягу 260101343 від 04.06.2021, щодо житлового будинку), 

строком на 10 років, які належить тепер Баглаю Роману Юрійовичу. 

Згідно акту обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) 

від 18.05.2021 року № 1 складеного Комісією Корюківської міської ради, 

будинок знаходиться в доброму технічному стані, з господарськими будівлями, 

опалення індивідуальне, водопостачання, загальна площа – 50,5 м2, житлова 

26,3 м2. Продаж здійснюється з меблями та побутовою технікою. Будинок 

потребує косметичного ремонту, є можливість добудови будинку, стан добрий, 

забезпечений індивідуальним опаленням (твердопаливний котел), 

водопостачанням. Будинок придатний до проживання. 

ВИРІШИЛИ:  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 року № 877 «Про порядок та умови надання у 2020 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно- ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 



позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (зі змінами від 01 

червня 2020 року № 515, від 22 липня 2020 року № 632) поданої заяви надати 

дозвіл на перерахування коштів зі спеціального рахунку №ХХХХ, відкритого в 

ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне управління 

акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», МФО – 353553 

на ім’я Баглая Романа Юрійовича, ХХХХ року народження, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків – ХХХХ, місце проживання 

зареєстровано за адресою: Чернігівська область, м.Сновськ, вул. ХХХХ,  на 

рахунок Кухаренко Олени Анатоліївни №ХХХХ, відкритий в ТВБВ № 

10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне управління 

акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО – 353553, 

в сумі 260709,00 ( двісті шістдесят тисяч сімсот дев’ять) гривень 00 копійок, 

як оплату за договором купівлі – продажу  житлового будинку з 

господарськими будівлями і спорудами від 04 червня 2021 № 648, посвідчений 

приватний нотаріусом Сновського районного нотаріального округу 

Чернігівської області  Татьяненко Т.В., та в сумі 56016,00 (п’ятдесят шість 

тисяч шістнадцять) гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі - 

продажу земельної ділянки від 04 червня 2021 року № 650, посвідчений 

приватним нотаріусом Сновського районного нотаріального округу 

Чернігівської області Тетьяненко Т.В., а також на рахунок Грабовця Сергія 

Петровича №ХХХХ, відкритий в ТВБВ №10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – 

Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний 

ощадний банк України», МФО – 353553, в сумі 50000,00 (п’ятдесят тисяч) 

гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі – продажу  житлового 

будинку з господарськими будівлями і спорудами від 04 червня 2021 № 648, 

посвідчений приватний нотаріусом Сновського районного нотаріального 

округу Чернігівської області  Татьяненко Т.В., та в сумі 34000,00 (тридцять 

чотири тисячі) гривень 00 копійок, як оплату за договором купівлі - продажу 

земельної ділянки від 04.06.2021 року № 650, посвідчений приватним 

нотаріусом Сновського районного нотаріального округу Чернігівської області 

Тетьяненко Т.В. 

Загальна сума перерахування зі спеціального рахунку №ХХХХ 

відкритого в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне 

управління акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», 

МФО – 353553 на ім’я Баглая Романа Юрійовича, ХХХХ року народження, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХ, місце 

проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська область, м.Сновськ, вул. 

ХХХХ,  на рахунок Кухаренко Олени Анатоліївни №ХХХХ, відкритий в 

ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне управління 

акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО – 353553, 

становить 316725,00 грн. (триста шістнадцять тисяч сімсот двадцять п’ять) 

гривень 00 копійок. 
Загальна сума перерахування зі спеціального рахунку №ХХХХ 

відкритого в ТВБВ № 10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне 

управління акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», 



МФО – 353553 на ім’я Баглая Романа Юрійовича, ХХХХ року народження, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків – ХХХХ, місце 

проживання зареєстровано за адресою: Чернігівська область, м.Сновськ, вул. 

ХХХХ, на рахунок Грабовця Сергія Петровича №ХХХХ, відкритий в ТВБВ 

№10024/0131 ОПЧ м.Сновськ, філії – Чернігівське обласне управління 

акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО – 353553, 

становить 84000,00 грн. (вісімдесят чотири тисяч) гривень 00 копійок. 

Голосували: за 8 осіб, проти не має, утримались не має. 
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Р.АХМЕДОВ  

 

Заступник голови комісії  О.САВЧЕНКО  

 

Секретар комісії   В.БАБИЧ 

Члени комісії: 

 

О.БАРСУК  

 

І.НАУМЧИК 

 

Л.ДОЛБІНА  

 

          А.ПЛЮЩ 

 

С.САМСОН 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 263    

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

від 11.03.2021 року № 90 
      

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п. 15 рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про 

міський бюджет на 2021 рік», ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

   

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 11 березня 2021 року № 90 «Про перерозподіл видатків міського 

бюджету», а саме пункт 2 рішення викласти в новій редакції: 

«2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» по КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

в сумі 75000,00грн., а саме для придбання медикаментів, необхідних для 

боротьби з короновірусною інфекцією COVID-19 в сумі 23453,00грн. та іншими 

захворюваннями в сумі 51547,00грн., в тому числі тих, які не ввійшли до 

Національного переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, 

затвердженого постановою КМУ від 25.03.2009 № 333, для лікування жителів 

Корюківської територіальної громади». 

 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 
 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 264   

 

Про затвердження структур  

та штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання комунальних підприємств Корюківської міської 

ради щодо підвищенням з 01.07.2021 року прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, клопотання Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради щодо забезпечення ефективної роботи, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити з 01 липня 2021 року штатний розписи Комунального 

підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради «Про 

затвердження штатного розпису» від 08.06.2021 року № 248 вважати таким, що 

втратило чинність з 01.07.2021 року. 

 

2.  Затвердити з 01 липня 2021 року штатний розписи Комунального 

підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради, що додається. 

2.1. Пункт 3 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

«Про затвердження штатного розпису» від 19.04.2021 року № 178 вважати 

таким, що втратив чинність з 01.07.2021 року. 

 

3. Затвердити з 01 липня 2021 року штатний розписи Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради, що додається. 

 

4. Затвердити з 01 липня 2021 року штатний розпис Корюківській 

житлово-експлуатаційній конторі, що додається. 

4.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

«Про затвердження штатного розпису» від 19.01.2021 року № 11 вважати 

таким, що втратив чинність з 01.07.2021 року. 

 



5. Затвердити з 01 липня 2021 року структуру та штатний розписи Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додається. 

5.1. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

«Про затвердження штатного розпису» від 30.03.2021 року № 143 вважати 

таким, що втратив чинність з 01.07.2021 року. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                  Р.АХМЕДОВ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 16 червня 2021 року № 264 

«Про затвердження структур  

та штатних розписів» 

 

С Т Р У К Т У Р А 

Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

станом на 01 липня 2021 року 
 

№ 

п/п 

 

Назва посади 

Кількість 

штатних 

одиниць 

 Апарат центру  
1.  Директор 1 
2.  Заступник директора - начальник відділу соціальних служб  1 
3.  Головний бухгалтер 1 
4.  Провідний бухгалтер 1 
5.  Бухгалтер ІІ категорії 2 
6.  Інспектор з кадрів 1 
7.  Юрисконсульт І категорії 1 
8.  Інженер з охорони праці 1 
9.  Водій автотранспортних засобів 1 
10.  Прибиральник службових приміщень 1 
 ВСЬОГО 11,0 
 Відділ соціального обслуговування  
 Відділення соціальної допомоги вдома  
11.  Завідувач відділення 1 
12.  Фахівець із соціальної допомоги вдома 1 
13.  Соціальний працівник 1 
14.  Соціальний робітник 54 
 ВСЬОГО 57,0 
 Відділення натуральної та грошової допомоги  
15.  Завідувач відділення 1 
16.  Соціальний працівник ІІ категорії 1 
17.  Соціальний робітник 1 
18.  Швачка 3 розряду 1 
19.  Взуттьовик з ремонту взуття 3 розряду 0,75 
20.  Перукар І класу 2 
 ВСЬОГО 6,75 
 Відділення денного перебування  
21.  Завідувач відділення 1 
22.  Соціальний працівник ІІ категорії 1 
23.  Соціальний працівник  1 
24.  Сестра медична 1 



25.  Фахівець з фізичної реабілітації 1 
 ВСЬОГО 5,0 
 Відділ соціальних служб  
26.  Фахівець із соціальної роботи І категорії 2 
27.  Фахівець із соціальної роботи ІІ категорії 1 

28.  Фахівець із соціальної роботи 8 
 ВСЬОГО 11 
 РАЗОМ:  90,75 

 

 

Міський голова           Р.АХМЕДОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 16 червня 2021 року № 264 

«Про затвердження структур  

та штатних розписів» 
Штат у кількості 90,75 штатних одиниць  

із місячним фондом заробітної плати за 

посадовими окладами 367957,25  

Триста шістдесят сім тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят сім гривень 25 копійок 

  

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2021 рік 

з 01 липня 2021 р. 

Центр надання соціальних послуг Корюківської міської ради 
(назва установи) 

 

№ 
Назва структурного 

підрозділу та посад  

Кількість 

штатних 

посад  

Посадовий 

оклад 

Фонд заробітної плати 

на місяць за 

посадовими окладами  

з/п  (грн.)  (грн.)  

1  2  3  4  5  

  Аппарат центру 

1  Директор 1 8571 8571 

2 

Заступник директора - 

начальник відділу 

соціальних служб 

1 7714 7714 

3 Головний бухгалтер 1 7714 7714 

4 Провідний бухгалтер  1 4859 4859 

5 Бухгалтер ІІ категорії 2 4112 8224 

6 Інспектор з кадрів 1 3872 3872 

7 Юрисконсульт І категорії 1 4619 4619 

8 Інженер з охорони праці 1 4379 4379 

9 
Водій автотранспортних 

засобів 
1 2910 2910 

10 
Прибиральник 

службових приміщень 
1 2670 2670 

  Всього 11 51420 55532 

  Відділ соціального обслуговування 

  Відділення соціальної допомоги вдома 

1 Завідувач відділення 1 6889 6889 

2 
Фахівець із соціальної 

допомоги вдома 
1 4619 4619 

3 Соціальний працівник  1 4379 4379 

4 Соціальний робітник 54 3872 209088 



  Всього 57 19759 224975 

  Відділення натуральної та грошової допомоги 

1 Завідувач відділення 1 5260 5260 

2 
Соціальний працівник ІІ 

категорії 
1 4619 4619 

3 Соціальний робітник 1 3872 3872 

4 Швачка 3 розряду 1 3151 3151 

5 
Взуттьовик з ремонту 

взуття 3 розряду 
0,75 3391 2543,25 

6 Перукар I класу 1 5820 5820 

  Всього 6,75 26113 25265,25 

  Відділення денного перебування 

1 Завідувач відділення 1 5260 5260 

     

2 Соціальний працівник 1 4379 4379 

3 Сестра медична 1 3872 3872 

4 
Фахівець з фізичної 

реабілітації 
1 3872 3872 

  Всього 4 17383 17383 

  Відділ соціальних служб  

1 
Фахівець із соціальної 

роботи І категорії 
2 5260 10520 

2 
Фахівець із соціальної 

роботи ІІ категорії 
1 4859 4859 

3 
Фахівець із соціальної 

роботи  
7 4619 32333 

  Всього 10 14738 47712 

   Всього  87,75 126503 367957,25 

 

 

Секретар міської ради               А.ПЛЮЩ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 265  

 

Про затвердження Реєстру майна 

міської комунальної власності 
 

З метою забезпечення системного обліку і ведення єдиної бази даних 

об’єктів комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Реєстр майна комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади (далі – Реєстр), що додається.  

 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради, відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

апарату міської ради, юридичному відділу виконавчого апарату міської ради 

щороку здійснювати уточнення даних Реєстру за підсумками річної 

інвентаризації та річної звітності. 

 

3. Балансоутримувачам майна комунальної власності Корюківської 

міської територіальної громади щороку, за підсумками річної інвентаризації та 

річної фінансової звітності, надавати інформацію про майно в обсязі що 

передбачена Реєстром. 

  

4. Балансоутримувачам майна, зазначеного в додатку до цього рішення, 

забезпечити збереження та ефективне використання об’єктів комунальної 

власності в порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

 

 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 266  

 

Про передачу лікарських засобів 
 

Розглянувши звернення КНП «Корюківська ЦРЛ» від 11.06.2021             

№ 03-05/511, КНП «Сновська ЦРЛ» від 07.06.2021 № 02-305 щодо передачі 

лікарського засобу, керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати згоду на передачу з комунальної власності Сновської міської 

територіальної громади та балансу Комунального некомерційного підприємства 

«Сновська центральна районна лікарня» Сновської міської ради у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади та на баланс 

Комунальномо некомерційного підприємства «Корюківська центральна 

районна лікарня» Корюківської міської ради сильнодіючий (отруйний) 

лікарський засіб Дитилін 2% 5,0 у кількості 16 (шістнадцять) ампул на загальну 

суму 118,16 грн. (сто вісімнадцять гривень 16 копійок). 

 

2. Внести дане рішення на затвердження Корюківської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 267  

 

Про надання дозволу на укладення  

договору оренди 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 16.06.2021 року № 01-12/388, з метою 

забезпечення проведення святкових заходів до Дня міста, керуючись ст.ст. 30, 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати згоду Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради на укладення договору оренди звукового обладнання та сцени з 

фізичною особою-підприємцем Сенченком Леонідом Юрійовичем 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2829110813).  

 

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

вжити заходів щодо укладення договору оренди майна, зазначеного у пункті 1 

даного рішення, відповідно до чинного законодавства України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 268    

 

Про затвердження калькуляції 

вартості послуги 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради 

від 10.06.2021 року № 165, керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради калькуляцію вартості 1 години роботи автомобіля МАЗ 5550 С3 

при швидкості руху 30 км/год, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                  Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 269  

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 14.06.2021 року № 117, враховуючи рішення двадцять сьомої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 18.10.2019 року № 3-27/VII 

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

2017 року «Про затвердження Положення про цільовий фонд Корюківської 

міської ради», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлового будинку: 

1.1. По вул. Вокзальна, 28, м. Корюківка, власник – Головач Любов 

Миколаївна. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначеного будинку до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власника житлового будинку, до якого проводиться 

підключення, дотримуватися п. 4 «Проведення земляних робіт» Правил 

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, 

дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у громадських місцях           

м. Корюківки, що затверджені рішенням вісімнадцятої сесії Корюківської 

міської ради п’ятого скликання від 30.04.2008 року (зі змінами). 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища 

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 270  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання організацій та установ, керуючись Положенням 

про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. З нагоди відзначення Дня села Прибинь, за активну життєву і громадську 

позицію, вагомий особистий внесок у розвиток села Прибинь нагородити 

Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної 

допомоги у розмірі 300 грн.: 

- Рябця Миколу Семеновича – уродженця села Прибинь, заступника голови 

наглядової ради корпорації науково-виробничого об’єднання «Небо України» (м. 

Київ). 

Підстава: подання Прибинського старостинського округу від 09.06.2021 

вх. № 128/04-04. 

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

профінансувати кошти в сумі 300 грн. (триста грн. 00 коп.) для виплати 

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

квітів.  

 

2. З нагоди відзначення Дня села Петрова Слобода, за активну життєву і 

громадську позицію, вагомий внесок у розвиток села нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн.: 

- Мороза Сергія Івановича – жителя села Петрова Слобода. 

Підстава: подання Будянського старостинського округу від 11.06.2021      

вх. № 141/04-04. 



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

профінансувати кошти в сумі 300 грн. (триста грн. 00 коп.) для виплати 

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

квітів.  

 

3. З нагоди Дня Конституції України, нагородити Почесною грамотою 

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

кожному: 

- Кугук Наталію Миколаївну – бухгалтера Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради, за сумлінну працю та високий 

професіоналізм. 

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг від 14.06.2021             

№ 02-29/182. 

- Сергієнка Андрія Володимировича – учасника бойових дій на сході 

України. 

Підстава: подання громадської організації «Корюківська спілка воїнів-

учасників АТО» вх.  від 14.06.2021 № 181/04-05. 

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

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

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

  

4. З нагоди Дня Національної поліції України, нагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн. кожному: 

- Порву Ярославу Вікторівну – старшого лейтенанта поліції, старшого 

інспектора з ювенальної превенції сектору превенції Корюківського районного 

відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, за сумлінну працю та належне 

виконання посадових обов’язків; 

- Зеленого Сергія Михайловича – лейтенанта поліції, інспектора сектору 

реагування патрульної поліції Корюківського районного відділу поліції ГУНП в 

Чернігівській області, за сумлінну працю та належне виконання посадових 

обов’язків; 

- Григу Романа Михайловича – т.в.о. заступника начальника 

Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області – 

начальника слідчого відділення; 

- Бахира Сергія Васильовича – заступника начальника слідчого відділення 

Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області. 

Підстава: подання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в 

Чернігівській області від 15.06.2021 № 7696-7697/124/44-2021; № 8136-

8137/124/44-2021.  

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

профінансувати кошти в сумі 1200 грн. (одна тисяча двісті грн. 00 коп.) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. (двісті грн. 00 коп.) для 

придбання квітів. 



5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради на виконання даного рішення забезпечити перерахування відповідних 

коштів. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                 Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 271   

 

Про призначення щорічної премії  

педагогічним працівникам навчальних  

закладів Корюківської міської ради  

за 2020-2021 навчальний рік 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 09.06.2021 року № 01-11/370, з метою піднесення  

ролі та авторитету педагога в суспільстві, заохочення педагогічних працівників 

до творчої, результативної праці, відповідно до Програми роботи з обдарованою 

молоді на 2019-2021 роки, затвердженою рішенням двадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 рок (зі змінами), керуючись 

Положенням про призначення одноразової грошової стипендії обдарованим і 

талановитим учням (вихованцям) навчальних закладів Корюківської міської 

ради та щорічної премії педагогічним працівникам навчальних закладів 

Корюківської міської ради, затвердженим рішенням четвертої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 22.02.2017 року, ст.ст. 42, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити щорічні премії педагогічним працівникам навчальних 

закладів Корюківської міської ради за 2020-2021 навчальний рік: 

1.1.  І премія – 12 000 грн. (дванадцять тисяч грн.) Васюк Ганні Федорівні, 

учителю української мови та літератури Корюківської гімназії Корюківської 

місткої ради Чернігівської області; 

1.2.  ІІ премія – 9 000 грн. (дев’ять тисяч грн.) Сахуті Андрію 

Олександровичу, тренеру-викладачу Корюківської дитячо-юнацької спортивної 

школи Корюківської міської ради Чернігівської області; 

1.3.  ІІІ премія – 6 000 грн. (шість тисяч грн.) Стукало Вікторії Дмитрівні, 

вчителю-логопеду Корюківського дошкільного навчального закладу №1 

«Дельфін» художньо-естетичного напрямку Корюківської міської ради 

Чернігівської області; 



1.4.  ІV премія - 4 000 грн. (чотири тисячі грн.) Смецькій Віталіні 

Валентинівні, учителю математики та інформатики Корюківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради 

Чернігівської області. 

 

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

профінансувати кошти в сумі 31 000,00 грн. (тридцять одна тисяча грн. 00 коп.) 

для виплати щорічної премії педагогічним працівникам. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                     Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

            

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 272   

 

Про присвоєння адреси 
 

Розглянувши звернення Ниш Є.К., Стельмаха В.В. та додані до них 

документи, керуючись Тимчасовим порядком реалізації експериментального 

проєкту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 

майна, затверджений Постановою КМУ від 27.03.2019 року № 367, Порядком 

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням шостої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, ст.ст. 

30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу, який розташований на вулиці 

Кошового в місті Корюківка, Корюківського району, забудовником якого є Ниш 

Іван Тимофійович, який помер 09.04.2021 року: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Кошового, гараж № 19. 

 

2. Присвоїти житловому будинку з надвірними будівлями поштову адресу 

у зв’язку з поділом основного об’єкту та виділом частки в натурі на підставі 

рішення Корюківського районного суду від 22.03.2021 року № 736/1485/19:  

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка 

вулиця Франка, будинок 128А. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 273   

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення Авраменко Р.Т. та додані до нього документи 

щодо наявної подвоєної нумерації та з метою впорядкування майна 

Корюківської міської територіальної громади, враховуючи рішення 

виконавчого комітету міської ради від 05.08.2020 року № 244 «Про 

впорядкування майна міської комунальної власності», керуючись Порядком 

присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Корюківської міської територіальної громади, затвердженим рішенням шостої 

сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, ст.ст. 

30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку з надвірними 

будівлям, що розташований по вулиці Соборна в місті Корюківка, 

Корюківського району, власником яких є Авраменко Раїса Порфирівна: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Соборна, буд. 45. 

 

2. Присвоїти нову адресу земельній ділянці комунальної власності 

(кадастровий номер: 7422410100:01:001:0882) площею 0,1641 га, на якій 

розміщений об’єкт нерухомого майна міської комунальної власності – гараж: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Хмельницького Б., 4 Б. 

 

 

 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                  Р. АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 274   

 

Про затвердження дефектних актів та  

локальних кошторисів  
 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

комунальної власності м. Корюківка вул. Соборна», що додаються. 

 

2. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

комунальної власності м. Корюківка вул. Слов’янська», що додаються. 

 

3. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

комунальної власності м. Корюківка вул. І. Франка», що додаються. 

 

4. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

комунальної власності м. Корюківка вул. Вознесенська», що додаються. 

 

5. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

комунальної власності м. Корюківка вул. Дудка», що додаються. 

 

6. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

комунальної власності м. Корюківка вул. Червонохутірська, що додаються. 



7. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги 

комунальної власності м. Корюківка вул. Нова», що додаються. 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 275  

 

Про затвердження будівельного паспорта  

забудови земельної ділянки 
 

Розглянувши звернення Осипенко Л.М. про видачу будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо 

намірів забудови земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства 

України від 05.07.2011 року № 103 «Про затвердження Порядку видачі 

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

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

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

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

1.1 Будівельний паспорт «Нове будівництво гаража по вул. 8-го Березня, 

1а в м. Корюківка Чернігівської області». Власник земельної ділянки - 

Осипенко Любов Миколаївна (2375007609), документ, що підтверджує право 

власності - державний акт на право власності на земельну ділянку № ЯЛ 230863 

від 16.07.2010 року на підставі рішення органу місцевого самоврядування, Про 

приватизацію земельних ділянок, 29 сесія 5 скликання, виданого 28.05.2010 

року Корюківською міською радою; кадастровий номер 

7422410100:01:002:0879 (площа ділянки - 0,1 га).  

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

2.2.  Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 



виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 

Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

2.3.  При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, 

дотримуватись вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної 

ділянки. 

2.4.  Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового 

будинку встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

 

3. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                    Р. АХМЕДОВ 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 276   

 

Про продаж лісоматеріалів  
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них документи щодо 

наміру придбання круглих лісоматеріалів, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати підтвердження Олійник Олександрі Григорівні, жительці             

вул. Соборна, буд. 155, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області, на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 10 куб.м. для 

огородження території, що перебуває у приватній власності заявниці 

(кадастровий номер 7422410100:01:001:1400). 

1.1.  Звернутися із клопотанням до Державного підприємства 

«Борзнянське лісове господарство» про продаж Олійник Олександрі Григорівні, 

жительці вул. Соборна, буд. 155, м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, щодо придбання круглих лісоматеріалів в кількості 10 

куб.м.  

 

2. Надати підтвердження Кузюрі Наталії Іванівні, жительці                          

вул. Калинова, буд. 3, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області, на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 6 куб.м. для 

будівництва господарської будівлі на земельній ділянці, що перебуває у 

приватній власності заявниці (кадастровий номер 7422410100:01:003:1329). 

2.1.  Звернутися із клопотанням до Державного підприємства 

«Корюківське лісове господарство» про продаж Кузюрі Наталії Іванівні, 

жительці вул. Калинова, буд. 3, м. Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, щодо придбання круглих лісоматеріалів в кількості 6 

куб.м.  

 

 

 



 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 червня 2021 року м. Корюківка № 277    

 

Про іншу субвенцію 

з селищного бюджету 
 

Згідно рішення сесії Холминської селищної ради від 09.06.2021 року 

міському бюджету виділена інша субвенція у сумі 10000,00грн. (ККД 41053900). 

У зв’язку з цим, враховуючи додаткову угоду № 1 до договору № 1 від 18.12.2020 

року між Холминською селищною та Корюківською міською радами, керуючись 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Спрямувати кошти іншої субвенції з бюджету Холминської селищної 

територіальної громади в сумі 10000,00грн на утримання комунальної установи 

«Трудовий архів» Корюківської міської ради. 

Головний розпорядник – Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів – комунальна установа «Трудовий архів» 

Корюківської міської ради. 

 

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

зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при внесенні змін 

до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік». 

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 

 


