
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 04.06.2021 р. № 67 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 08.06.2021 року 

 

1. Про субвенцію з державного бюджету. 

2. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

3. Про внесення змін та доповнень до міських Програм. 

4. Про зміну назви робочого проєкту. 

5. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису. 

6. Про затвердження проєктної документації. 

7. Про оренду майна міської комунальної власності  

8. Про встановлення розміру плати за навчання в Корюківській школі 

мистецтв ім. О.С. Корнієвського на 2021-2022 навчальний рік. 

9. Про виключення із числа службового жилого приміщення. 

10. Про встановлення тарифів для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення. 

11. Про затвердження штатного розпису. 

12. Про затвердження калькуляції вартості послуги. 

13. Про надання допомоги на поховання. 

14. Про надання матеріальної допомоги. 

15. Про впорядкування адресного господарства. 

16. Про присвоєння адреси. 

17. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

18. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єктів будівництва. 

19. Про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою. 

20. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

21. Про знесення зелених насаджень. 

22. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

23. Про повернення субвенції з державного 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 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 238 

 

Про субвенцію з державного бюджету 

 

Враховуючи повідомлення ГУДКС у Чернігівській області від 28.05.2021 

року № 18 про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду 

державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2021 рік, а саме помісячний 

розпис субвенції з державного бюджетумісцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що виділена 

згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021року № 

468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій», керуючись п.15 рішення другоїсесії 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. Затвердити помісячний розпис субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій згідно з додатком 1. 

 

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

зміни до розпису міського бюджету на 2021 рік.  

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 

 



грн.
січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень ВСЬОГО

Придбання автоклава для Комунального 
некомерційного підприємства 
“Корюківська центральна районна 
лікарня” Корюківської міської ради 
(Чернігівська обл., Корюківський р-н, 
м. Корюківка, вул. Шевченка 101) 480000 480000

Придбання апарату штучної вентиляції 
легень для Комунального 
некомерційного підприємства 
“Корюківська центральна районна 
лікарня” Корюківської міської ради 
(Чернігівська обл., Корюківський р-н, 
м. Корюківка, вул. Шевченка 101) 490000 1210000 1700000

Придбання дефібриляторів (2 шт.) для 
Комунального некомерційного 
підприємства “Корюківська центральна 
районна лікарня” Корюківської міської 
ради (Чернігівська обл., Корюківський р-
н, м. Корюківка, вул. Шевченка 101)

192000 328000 520000
Придбання дозаторів лікувальних 
речовин (5 шт.) для Комунального 
некомерційного підприємства 
“Корюківська центральна районна 
лікарня” Корюківської міської ради 
(Чернігівська обл., Корюківський р-н, 
м. Корюківка, вул. Шевченка 101) 220000 220000

Придбання систем моніторингу 
фізіологічних показників (4 шт.) для 
Комунального некомерційного 
підприємства “Корюківська центральна 
районна лікарня” Корюківської міської 
ради (Чернігівська обл., Корюківський р-
н, м. Корюківка, вул. Шевченка 101) 240000 240000

Придбання системи мамографічної 
рентгенівської для Комунального 
некомерційного підприємства 
“Корюківська центральна районна 
лікарня” Корюківської міської ради 
(Чернігівська обл., Корюківський р-н, 
м. Корюківка, вул. Шевченка 101) 3516000 1758000 1566000 6840000

ВСЬОГО 0 0 0 0 3516000 1758000 1758000 1758000 1210000 0 0 0 10000000

Начальник фінансового відділу О.БАРСУК

Помісячний розпис субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окрумих територій

Додаток
до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради  
від 08 червня  2021 року № 238
"Про субвенцію з державного бюджету"



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 239 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Корюківської 

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

міської ради восьмого скликання від 15 грудня2020 року № 7-2/VIII «Про 

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

самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога»в сумі 

320000,00грн. (в частині оплати електроенергії). 

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету 

розвитку)міського бюджетупо КПКВМБ 0117322 «Будівництво медичних 

установ та закладів» в сумі 320000,00грн. для оплати виконання робіт по 

об’єкту «Реконструкція системи забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень операційно-реанімаційного блоку та пологового відділення 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 

лікарня» Корюківської міської ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., 

м.Корюківка, вул. Шевченка, 101». 

 

3. Начальнику фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішеннядругої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15 грудня 2020 року№7-2/VIІI«Про міський бюджет на 2021 рік». 

 

 



4. 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 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 240 

 

Про внесення змін та доповнень 

до міських Програм 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Барсук 

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

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року (зі 

змінами, рішення четвертої сесії восьмого скликання від 25 лютого 

2021року№3-4/VІІІ), а саме: 

1.1.Викластипункт 9 Паспорту Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки в наступній редакції: 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього  

1123,100 тис.грн. 

 

1.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти 

в новій редакції: 

«Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету, необхідний для виконання 

Програми у 2019-2021 роках, складає 1123,100 тис.грн. згідно Додатку 1 до 

Програми».  

1.3. Викласти Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Комплексної Програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки» в новій редакції, що 

додається.  

 

2. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки та 

поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської 

ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії 

Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року№5-

31/VIІ, а саме: 



2.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової 

підтримки  та поповнення статутних фондів комунальних підприємств 

Корюківської міської ради на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми за кошти 

міського бюджету, усього: 

2020 рік – 14130000,00 грн. 

2021 рік – 12860000,00 грн. 

2022 рік – 8790000,00 грн. 

 

2.2. Внести зміни до таблиці Розділу 4 «Основні завдання Програми, 

обсяги та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді: 

 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Корюківська ЖЕК 1500000,00 930 000,00 700000,00 

2. КП «Корюківкаводоканал» 4600000,00 3000000,00 500000,00 

3. КП «Благоустрій» 6300000,00 5700000,00 6200000,00 

4. КП «Убідське» 1730000,00 3230000,00 1390000,00 

 Разом 14 130 000,00 12 860000,00 8 790 000,00 

 

3. 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 № 5-

31/VIІ (зі змінами, рішення п’ятої сесії восьмого скликання від 22 квітня 2021 

року №2-5/VІІІ), а саме: 

3.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки в наступній редакції: 

 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, всього, тис.грн.   

25200,0тис. грн. 

 

3.2.Викласти абзац перший пункту 3 «Мета Програми» у наступній 

редакції: «Метою Програми є збереження і зміцнення здоров’я населення 

(жінок та чоловіків) які проживають у населених пунктах громади шляхом 

підвищення доступності, якості, безпеки та ефективності надання медичної 

допомоги, з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних 

неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-

економічному та медико-демографічному плані; підвищення кваліфікації 

медичних працівників, забезпечення інформаційного та кадрового ресурсу 
закладів вторинної допомоги громади». 

 3.3. Доповнити пункт 4 «Обґрунтування шляхів та способів розв’язання 

проблеми» після слів «забезпечення медичних закладів лікарями» абзацом 

такого змісту: «забезпечення навчання молоді (молодих чоловіків та жінок) в 



медичних університетах за контрактом з оплатою їх навчання та навчання 

фахівців/-ниць, які мають диплом спеціаліста/спеціалістки в інтернатурі». 

3.4. Додаток 1 до Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 2020-

2022 роки викласти в новій редакції, що додається. 

 

4.Внести зміни доПрограмипокращення 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, затвердженої 

рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 25 

лютого 2021 року№ 4-4/VІІІ, а саме: 

4.1. В пункті 8 Паспорту Програми цифри «100,0тис.грн.» замінити на 

«99,9тис.грн». 

 4.2. У абзаці другому пункту 5 «Фінансове забезпечення Програми» 

цифри «100,0тис.грн.» замінити на «99,9тис.грн.»; 

 4.3. Додаток 1 до Програми «Заходи Програмипокращення 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. 

 4.4. Додаток 2 до Програми «Ресурсне забезпеченняПрограмипокращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП, 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» викласти в новій редакції, що додається. 

 

5.Дане рішення винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання для затвердження. 

 

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 Комплексної Програми   

профілактики правопорушень 

(зі змінами, рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради 

від 08.06.2021 року № 240) 

 

 

Ресурсне забезпечення Комплексної Програми профілактики 

правопорушень на 2019-2021 роки 
 

        (грн.) 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Обсяг ресурсів 

Всього, 

в т.ч. 
2019р. 2020р. 2021р. 

1. Придбання систем 

відеоспостереження 

200000 

 

200000 - 

 

- 

2. Обслуговування систем 

відеоспостереження 

325100 100000 100000 125100 

3. Придбання та установка системи 

автоматичної відео фіксації (субвенція 

державному бюджету для Корюківського 

РВП  ГУНП в Чернігівській області) 

120000 120000   

4. Матеріально-технічне забезпечення 

автотранспорту відділення поліції 

(ремонт автотранспорту) (субвенція 

державному бюджету для Корюківського 

РВП  ГУНП в Чернігівській області) 

100000 20000 60000 20000 

5. Придбання теплопринтера для 

винесення електронних постанов 
(субвенція державному бюджету для 

Корюківського РВП  ГУНП в Чернігівській 

області) 

6000 6000   

6. Придбання копіювального пристрою 
(субвенція державному бюджету для 

Корюківського РВП  ГУНП в Чернігівській 

області) 

12000 12000   

7. Придбання квадрокоптера та набору 

аксесуарів Mavic 2 

PartFlyMoreKitквадрокоптера(субвенція 

державному бюджету для Корюківського 

РВП  ГУНП в Чернігівській області) 

60000 60000   

8. Проведення ремонту приміщення на 

першому поверсі адмінбудівлі 
(субвенція державному 

бюджетудляКорюківського РВП  ГУНП в 

Чернігівській області) 

300000   300000 



 Разом 1123100 518000 160000 445100 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

  



Додаток 1 

до Програми підтримки розвиткувторинної  

медичної допомоги натериторії  

Корюківської міськоїтериторіальної громади  

на 2020-2022 роки 

(зі змінами, рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 08.06.2021 року № 240) 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку вторинної медичної 

допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 

2020-2022 роки 

 

            (тис.грн.) 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, всього 

(тис.грн.) 

10 000,0 7 200,0 8 000,0 25200,0 

в т.ч.     

Міський бюджет  10 000,0 7 200,0 8 000,0 25200,0 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 



Додаток 1 

(зі змінами, рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 08.06.2021 року № 240) 

 

 

З А Х О Д И 

Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

підготовки  місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язанихіз виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України  до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік 

 

 

№ 

з/п 

Перелік заходів Програми Строк 

виконан

ня 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

тис. грн 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Закупівля  оргтехніки. 2021 рік Корюківська 

міська рада 

 

місцевий 

бюджет  

50,0 Збереження здоров’я і життя 

особового складу військових частин, 

військово-зобов’язаних, призваних за 

мобілізацією,   покращення системи 

управління їх підрозділів, виконання 

заходів з мобілізаційної підготовки та 

мобілізації, територіальної оборони, 

виконання плану служби за 

контрактом.Виконання завдань з 

призову громадян на строкову 

військову службу 

2. Оплата послуг з тимчасового 

проживання мобілізованих 

осіб з Корюківської ТГ для 

забезпечення проведення 

   49,90 Виконання завдань з призову 

громадян на строкову військову 

службу 



територіальних зборів. 

Усього: 99,90  

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

 

  



Додаток 2 

(зі змінами, рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 08.06.2021 року № 240) 

 

 

Ресурснезабезпечення 

Програмипокращенняматеріально-технічноїбази Корюківського РТЦКтаСП,  

проведеннямобілізаційноїпідготовкимісцевогозначення та забезпеченнязаходів,  

пов’язанихізвиконаннямвійськовогообов’язку, призовом громадянУкраїни на строковувійськову службу  

до лав Збройних Сил України та іншихвійськовихформувань на 2021 рік 

 

Обсягкоштів, якіпропонуєтьсязалучити на 

виконанняПрограми 

Усьоговитрат на виконанняПрограми, 

тис. гривень 

Обсягресурсів, всього 

 

99,9 

Місцевібюджети 

 

99,9 

 

 

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 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 241 

 

Про зміну назви робочого проєкту 

 

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/VIІI«Про 

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

самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Змінити назву робочого проєкту, а саме «Реконструкція покрівлі 

будівлі, з утепленням та гідроізоляцією, дошкільного навчального закладу № 4 

«Веселка», за адресою: пров. Бульварний, 8А в м.Корюківка, Чернігівської 

області» на «Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі, з утепленням та 

гідроізоляцією, дошкільного навчального закладу №4 «Веселка» за адресою: 

провулок Бульварний, 8А, в м.Корюківка, Чернігівської області». 

 

2. Змінити назву робочого проєкту, а саме «Реконструкція приміщення 

для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень 

методом ПЛР в КНП «Корюківська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська обл., м. 

Корюківка, вул. Шевченка, 101» на «Капітальний ремонт приміщення для 

розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень методом 

ПЛР в КНП «Корюківська ЦРЛ» за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 101». 

 

3. Начальнику фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішеннядругої сесії Корюківської 

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

міський бюджет на 2021 рік». 

 



4. 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 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 242 

 

Про затвердження дефектного акту та  

локального кошторису 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 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 ремонт фасаду нежитловогоприміщення 

розташованого за адресою: вул. Вокзальна 8А, м. Корюківка Чернігівської 

області», що додаються. 
 

2.Контроль завиконанням 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 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 243  

 

Про затвердження проєктної  

документації 

 

Розглянувши експертний звіт ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 

04.06.2021 року № 210603-3/В, керуючись абз. 4 п. 4 Порядку затвердження 

проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити проєктну документацію по об’єкту «Реконструкція 

нежитлового приміщення під автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна,               

9-а, м. Корюківка, Чернігівської обл. без зміни функціонального призначення та 

зовнішньої конфігурації будівлі» Коригування на суму 1645,269 тис. грн. 

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

Характер проведення робіт – реконструкція. 

Кошторисна вартість робіт: 

всього – 1645,269 тис. грн., у тому числі: 

будівельні роботи – 1473,919 тис. грн.,  

інші витрати – 171,35 тис. грн. 

1.2. Генеральний проєктувальник – Солошенко Р.М. 

1.3. Експертний звіт – ТОВ «Перша будівельна експертиза» від 04.06.2021 

рок № 210603-3/В. 

 

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

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

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                Р. АХМЕДОВ  
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

    

08 червня 2021 року м. Корюківка № 244 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши звернення Північно-Східного міжрегіонального управління 

міністерства юстиції (м. Суми) від 21.04.2021 року № 11017/12.8/8/21, 

враховуючи звіт про оцінку майна нежитлових приміщень площею 121,8 кв.м., 

що знаходяться за адресою: Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Вокзальна, 

8а, відповідно до Закону України «Про оренду 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, 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Передати в оренду без проведення аукціону Північно-Східному 

міжрегіональному управлінню міністерства юстиції (м. Суми) 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). 

 

2. Затвердити умови та текст інформаційного повідомлення передачі в 

оренду Об’єкта оренди, зазначеного в пункті 1 рішення, що додаються. 

 

3. Укласти з Північно-Східним міжрегіональним управлінням 

міністерства юстиції (м. Суми) договір оренди Об’єкта оренди зазначеного в 

пункті 1 рішення. 

 

4.  Оприлюднити в електронній торговій системі договір оренди Об’єкта 

оренди, зазначеного в рішенні. 

 



 5. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

6. Внести дане рішення на затвердження Корюківської міської ради. 

 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                     Р.АХМЕДОВ 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 08.06.2021 року № 244 

 

 

 

Умови передачі в оренду  
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 

 

1. Умови, на яких здійснюється оренда Об’єкта оренди, включеного до 

Переліку другого типу рішення п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 22 квітня 2021 року № 32-5/VІIІ, 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). 

2. Розмір орендної плати становить 1 (одна) гривня в рік. 
3. Строк оренди: 5 років з моменту укладення договору оренди 

нерухомого майна. 

4. Об’єкт оренди передається в оренду без права суборенди. 

5. Додатково відшкодуванню підлягають витрати на проведення оцінки 

Об’єкта оренди.  

6. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням - для 
розміщення органів державної влади, діяльність яких фінансується за 

рахунок державного бюджетів. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 08.06.2021 року № 244 

 
 

Оголошення про передачу майна в оренду 

 приміщення загальною площею 121,8 кв.м., на ІІ поверсі нежитлової будівлі, що 

розміщена за адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка,  

Чернігівської області 

 

Майно передається в оренду на підставі:  

1. Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 р. 

№ 157 (далі по тексту - Закон №157) 

2. Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна» від 03.06.2020 р. № 483 (далі по тексту - Постанова №483 та Порядок) 

 

Назва об’єкта Приміщення загальною площею 121,8 кв.м., на ІІ 

поверсі нежитлової будівлі, що розміщена за 

адресою: вул. Вокзальна, 8а, м. Корюківка,  

Чернігівської області 

Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (0254) 2-13-79, електронна адреса:  

koryukivka.rada@gmail.com 

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (0257) 2-13-79, 

0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ, 

місцезнаходження, контактна особа, 

контактний тел. та електронна пошта) 

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760, 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл., 

тел. (0254) 2-13-79, електронна адреса:  

koryukivka.rada@gmail.com 

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (0257) 2-13-79, 

0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із 

зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 

звертатися із заявами про ознайомлення з 

об’єктом, час і місце проведення огляду 

об’єкта  

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (0257) 2-13-79, 

0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net 

Биков Олександр Миколайович, тел. (0257) 2-15-56 

вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл. 

у робочі дні з 8:00 до 16:00, обідня перерва з 13:00 

до 14:00.  

Інформація про об’єкт оренди 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт 

оренди 

Перелік другого типу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2020-%D0%BF
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:dolbinal@ukr.net
mailto:koryukivka.rada@gmail.com
mailto:dolbinal@ukr.net
mailto:dolbinal@ukr.net


Залишкова балансова вартість та первісна 

балансова вартість об’єкта 

Залишкова балансова вартість станом на 30.04.2021  

– 79 029,65 грн. 

Первісна балансова вартість станом на 30.04.2021  – 

147 402,32 грн. 

Оціночна вартість станом на 19.05.2021 - 289 275,00 

грн. 

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Строк оренди / графік використання 

об’єкта  

5 років 

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу або 

про включення об’єкта до переліку майна, 

що підлягає приватизації 

Відсутня 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження органу 

управління балансоутримувача у 

випадках, коли отримання такого 

погодження було необхідним відповідно 

до законодавства, статуту або положення 

балансоутримувача 

Не потребує 

Чи передбачається можливість передачі 

об’єкта в суборенду та інформація про 

порядок повідомлення орендодавця про 

укладення договору суборенди згідно р. 3 

ст. 13 Закону України “Про оренду 

державного та комунального майна” 

Без права суборенди 

Фотографічні матеріали (наявні / відсутні) Додається окремим файлом  

Загальна площа об’єкта 121,8 кв.м. 

Корисна площа об’єкта  104,2  кв.м. 

Інформація про арешти майна / застави Відсутня 

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в 

цілому або частини будівлі із зазначенням 

місця розташування об’єкта в будівлі 

(надземний, цокольний, підвальний, 

технічний або мансардний поверх , номер 

поверху або поверхів) 

Приміщення з чотирьох кімнат, загальною площею 

121,8 кв.м., робочою площею 104,2 кв.м. на ІІ 

поверсі нежитлової будівлі.  

Об’єкт оренди є частиною другого поверху 

двоповерхового будинку, розташованого в 

центральній частині міста Корюківка. Вхід до 

об’єкта оренди виключно через вхід загального 

користування, окремий вихід на вулицю відсутній. 

Технічний стан об’єкта 

інформація про потужність 

електромережі і забезпечення об’єкта 

комунікаціями 

Перебуває в придатному для використання стані.  

16  кВт  однофазний струм. 

Об’єкт оренди забезпечено централізованими 

системами електро-, тепло- та водопостачання, 

водовідведення. 



Поверховий план об’єкта або план поверха Додається окремим файлом 

Інформація про те, що об’єктом оренди є 

пам’ятка культурної спадщини та 

інформація про отримання погодження 

органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренди 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 

Інформація про стан реєстрації права 

власності територіальної громади на 

об’єкт оренди відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років 

Об’єкт зареєстрований. 

Інформація про цільове призначення 

об’єкта оренди 

Об’єкт оренди може бути використаний для 

розміщення органу державної влади, що 

фінансується за рахунок державного бюджету. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 

відкритих постачальниками комунальних 

послуг, або інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації 

балансоутримувачу витрат на оплату 

комунальних послуг - якщо об’єкт оренди 

не має окремих особових рахунків, 

відкритих для нього відповідними 

постачальниками комунальних послуг 

Орендар самостійно сплачує відповідним 

постачальникам витрати за отримані комунальні 

послуги. 

Орендар відшкодовує Орендодавцю суму витрат на 

проведення оцінки об’єкта оренди відповідно до 

цього договору 

Відповідно до статті 15 Закону України Про оренду державного та комунального майна» 

майно передається в оренду без проведення аукціону.  

Орендна плата, визначена на підставі 

Методики розрахунку та порядку 

використання плати за оренду майно 

міської комунальної власності, 

затвердженої рішенням Корюківської 

міської ради  від 17.12.2019 №8-31/VII 

1 грн. в рік 

  

Інформація про нарахування / врахування 

ПДВ в стартовій орендній платі 

(враховано / нараховується до орендної 

плати за результатами аукціону) 

ПДВ не нараховується 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та 

іноземній валюті, відкритих для внесення 

розрахунків за орендовані об’єкти 

Орендар перераховує орендну плату за Об’єкт 

оренди: на казначейський (бюджетний) рахунок 

№UA508999980334189850000025639, одержувач: 

ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22080402, код за 

ЄДРПОУ 37972475, банк одержувача:  

Казначейство  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15


України (ел.адм.подат.). 

Додаткові умови оренди 

Перелік додаткових умов оренди, з 

переліку, що визначений абз. 4 п. 55 

Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна 

Відсутні  

Дата та номер рішення про затвердження 

додаткових умови оренди 

Відсутні  

Додаткова інформація 

Наявність згоди на здійснення поточного 

та/або капітального ремонту орендованого 

майна під час встановлення додаткової 

умови оренди щодо виконання конкретних 

видів ремонтних робіт (поточного та/або 

капітального ремонту), реконструкції або 

реставрації об’єкта оренди із зазначенням 

суми і строку 

Ремонт за окремим зверненням орендаря 

Інформація про необхідність відповідності 

орендаря вимогам статті 4 Закону та 

можливість орендаря укладати договір 

суборенди лише з особами, які 

відповідають вимогам статті 4 Закону 

Орендар повинен відповідати вимогам до особи 

орендаря, визначеним статтею 4 Закону України 

"Про оренду державного та комунального майна". 

Без права суборенди 

Копія охоронного договору, - якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, - 

також копія згоди (дозволу) на здійснення 

ремонту, реставрації, яка дає право на 

зарахування витрат орендаря в рахунок 

орендної плати 

Відсутній  

Інша додаткова інформація, визначена 

орендодавцем 

 

Відсутня  

 

Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради                                 Л.ДОЛБІНА 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#n120


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 245  

 

Про встановлення розміру плати за навчання  

в Корюківській школі мистецтв  

ім. О.С. Корнієвського на 2021-2022 навчальний рік 

 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 24.05.2021 року № 10-04/378, керуючись ст. 14 

Закону України «Про освіту», ст.ст. 26, 28 Закону України «Про позашкільну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року № 433 «Про 

затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення 

про позашкільний навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у 

державних школах естетичного виховання дітей», наказу Міністерства 

культури України від 09.08.2018 року № 686 «Про затвердження Положення 

про мистецьку школу», ст.ст. 28, 32, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановлення з 1 вересня 2021 року щомісячний розмір плати за 

навчання в Корюківській школі мистецтв ім. О.С. Корнієвського на 2021-2022 

навчальний рік: 

1.1. Навчання гри на музичних інструментах:  

- фортепіано – 80,00 грн;  

- скрипка – 80,00 грн; 

- баян, акордеон, духові інструменти – 50,00 грн. 

1.2. Навчання в класах: 

- образотворчого мистецтва – 80,00 грн; 

- сольного співу – 50,00 грн. 

1.3. У філіалах: 

1.3.1. Селище міського типу Холми: 

- баян та сольний спів - 60,00 грн.  

1.3.2. Селах Наумівка та Сядрине:  



- баян – 40,00 грн. 

1.4. Плата за навчання вноситься до 10 числа поточного місяця з вересня 

по травень включно. 

 

2. Додатково встановити пільги з плати за навчання для таких категорій: 

2.1. Повністю звільняються від плати за навчання: 

- діти, що знаходяться під опікою; 

- діти, які втратили годувальника; 

- діти батьків-інвалідів І та ІІ груп; 

- діти одиноких матерів; 

- діти учасників бойових дій, учасників війни, член сім’ї загиблого 

учасника бойових дій, інваліда війни. 

2.2. Звільняються від плати за навчання на 50% від розмірів щомісячної 

плати: 

- діти батьків –інвалідів ІІІ групи; 

- діти сімей з яких навчається двоє дітей: за одного 100% (за менше 

оплачуваний інструмент), за другого 50% (за більше оплачуваний інструмент; 

- діти, що навчаються на двох і більше відділах або інструментах, за 

перший 100% та 50% за наступні. 

2.3. Пільги надаються на підставі поданих батьками документів, що 

свідчать про можливість встановлення пільгової оплати лише по одній із 

вищезазначених категорій з 1 числа того місяця, до 15 числа якого батьки 

подали письмову заяву та необхідні документи. 

 

3. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності 

документів лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби 

сплачується 100%, за наступні - 50%. 

 

4. 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 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 246 

Про виключення із числа 

службового жилого приміщення 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал»від 24.05.2021 року            

№ 102-1 про виключення із числа службових житлових приміщень об’єкта 

нерухомості, керуючись Положенням про порядок надання службових жилих 

приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою 

Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37, ст.ст. 15, 118 Житлового  кодексу 

Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Виключити із числа службових житлових приміщень житловий будинок, 

що розташований за адресою: ХХХХ. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                            Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 247  

 

Про встановлення тарифів для споживачів,  

які не є суб’єктами господарювання у сфері  

централізованого водопостачання та  

централізованого водовідведення 

 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 31.05.2021 року 

№107 щодо встановлення відкоригованих тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів, які не є 

суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення, приймаючи до уваги, що процедура доведення інформації до 

споживачів та обговорення тарифів закінчилась і пропозиції та зауваження на 

адресу підприємства не надходили, керуючись ст. 13 Закону України «Про 

питну воду та питне водопостачання», ст.ст. 28, 30, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити з 01 липня 2021 року тарифи на послуги Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради в наступному 

розмірі: 

для споживачів які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання: за 1 м. куб. – 18 грн. 28 коп. з урахуванням 

ПДВ; 

для споживачів які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водовідведення: за 1 м. куб. – 49 грн. 75 коп. з урахуванням 

ПДВ. 

 

2. З 01 липня 2021 року вважати таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 28 січня 2021 року № 42 

«Про встановлення тарифів для споживачів, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення». 



4. 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 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 248  

 

Про затвердження штатного розпису 

 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради 

від 03.06.2021 року № 153, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити з 16 червня 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 21.05.2021 року № 222 вважати таким, що 

втратив чинність з 16.06.2021 року. 

 

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 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 249   

 

Про затвердження калькуляції 

вартості послуги 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради 

від 04.06.2021 року № 159, керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити з 16 червня 2021 року Комунальному підприємству 

«Благоустрій» Корюківської міської ради калькуляцію вартості 1 км роботи 

автомобіля МАЗ 5550 С3 при швидкості руху 40 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 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 250 

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви Стьобан Т.М. від 25.05.2021 року, Туніка О.О. від 

01.06.2021 року, Кириченка О.І. від 02.06.2021 року та додані до них матеріали, 

відповідно дост.ст. 8, 13 Закону України «Про поховання та похоронну справу», 

постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

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

померлого», рішення виконкому Корюківської міської ради від 19.01.2021року 

№ 30 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись 

пп. 4 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

Стьобан Тетяні Михайлівні (вул. ХХХХ, с. Білошицька Слобода Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, ІD-

картка № ХХХХ, орган, що видав – ХХХХ, УНЗЄДДР – ХХХХ)), що здійснила 

поховання Стьобана Олександра Михайловича, безробітного, який 

помер08.05.2021 року. 

1.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

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

Туніку Олександру Олександровичу (вул. ХХХХ, с. Трудовик Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, 

паспорт серії ХХХХ), що здійснив поховання Туніка Олександра Васильовича, 

безробітного, який помер27.05.2021 року. 

2.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 



 

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

Кириченку Олексію Ігоровичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, 

паспорт серії ХХХХ), що здійснив поховання Кириченка Бориса 

Ігоревича,безробітного, який помер29.05.2021 року. 

3.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міськийголова   Р.АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка №251 

 

Про надання матеріальної допомоги 
 

Розглянувши заявигромадян, депутатів Корюківської міської радита 

додані до них матеріали, керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження 

Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної 

матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 17000 грн. (сімнадцять тисяч 

гривень) Бордакову Володимиру Олексійовичу (вул. ХХХХ, с. Шишківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання. 

1.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 3000 грн. (три тисячі гривень) 

Воробей Таїсії Леонтіївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання сина Вороб’я Сергія 

Вячеславовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ). 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

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

«Ощадбанк». 

 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування нехронічного захворювання 

в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень) Тюкачовій Ніні Василівні (вул. 

ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової 



 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ). 

3.1.Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міськийголова Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 252  

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з 

наявністю подвоєної нумерації, керуючись Порядком присвоєння та зміни 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням шостої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, ст.ст. 30, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку та господарським 

будівлям, який розташований по вулиці Поліський в місті Корюківка, 

Корюківського району – Чернігівська область, Корюківський район, місто 

Корюківка, вулиця Поліська, буд. 20А, власником якого є Бардаков Микола 

Іванович. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища 

 

 

Міський голова                                                                                  Р. АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 253  

 

Про присвоєння адреси 
 

Розглянувши звернення Шишкової М.І., АТ «Слов’янські шпалери - 

КФТП» 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 житловому будинку з господарськими будівлями, поштову 

адресу (згідно погосподарської книги № 2 Сядринського старостинського 

округу Корюківської міської ради за 2021-2025 роки головою домогосподарства 

є Шишкова Марія Іванівна):  

Україна, Чернігівська область, Корюківський район село Сядрине вулиця 

Білого генерала, будинок 75. 

 

2. Присвоїти закінченому об’єкту будівництва (ПС 35/10 кВ), 

розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 

7422410100:04:006:0067, поштову адресу:  

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Соборна, 241-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 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 254 

 

Про затвердження будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 
 

Розглянувши звернення гр. Коноваленка І.В. 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 індивідуального житлового 

будинку по вул. Миру, 7 в м. Корюківка Чернігівської області». Власник 

земельної ділянки - Коноваленко Іван Володимирович (3228603115), документ, 

що підтверджує право власності -Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку, номер витягу НВ-7419590252021 від 14.01.2021 року на 

підставі рішення органу місцевого самоврядування, Про приватизацію 

земельних ділянок, серія та номер: 10 сесія 7 скликання, виданого 03.10.2016 

року Корюківською міською радою; кадастровий номер 

7422410100:01:002:1533 (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 областіз 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 завиконаннямрішення 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 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 255 

 

Про затвердження та надання 

містобудівних умов та обмежень 

для проектування об’єктів будівництва 
 

Розглянувши зверненняВасиленко О.Б., ТОВ «ДАРУМІ» та додані до них 

документи, відповідно до п.п. 9 п. «а» ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве 

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

містобудування», ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 року №135 «Про 

затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень»,  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Затвердити та надати містобудівні умови та обмеження для 

проектування об’єкта будівництва: 

1.1. «Реконструкція нежитлового приміщення під магазин 

непродовольчих товарів з власним окремим виходом по вул. Вокзальна, 3, 

приміщення 3 в м. Корюківка Чернігівської області» Василенко Олені Борисівні 

(3179101424); 

1.2. «Нове будівництво складського приміщення виробництва дверей по 

вул. Індустріальній, 20 в м. Корюківка Чернігівської області» ТОВ «ДАРУМІ» 

(43903320).  

 

2. Зобов’язати замовників: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення проєктованого об’єкта.  

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

що мають на це відповідний кваліфікаційний сертифікат, розроблення проєкту 

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

України. 

2.3. Звернутися в Управління Державної архітектурно-будівельної 

інспекції в Чернігівській областідля отримання дозвільних документів, які 



дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 

 

3. Контроль завиконаннямрішення 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 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 256 

 
Про надання дозволів на  

порушення об’єктів благоустрою 
 

Розглянувши звернення громадян, керуючись Порядком видачі дозволів 

на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, 

видачі дублікатів, анулювання дозволів, затверджений рішенням шостої сесії 
Корюківської міської ради сьомого скликання від 25.05.2017 року, ст. 26-1 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 31 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл на порушення об’єкта благоустрою, а саме на 

встановлення тимчасового паркану на час проведення підготовчих та 

будівельних робіт з будівництва житлового будинку: 
1.1. Сидоренку Віктору Олексійовичу – по вулиці Слов’янська, 10 в м. 

Корюківка. 

1.2. Павленку Роману Анатолійовичу – по вулиці Вознесенська, 2 в м. 

Корюківка. 
 

2. Зобов’язати заявників власними силами привести об’єкти благоустрою 

у належний стан після закінчення проведення робіт, або у випадках 
передбачених п. 2 ч.2 ст. 19 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», відшкодувати його відновну вартість. 

 

3. Термін дії дозволу на порушення об’єктів благоустрою до 08 червня 
2022 року. 

 

4. Контроль завиконаннямрішення 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 

 

08червня 2021 року м. Корюківка № 257 

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради 

 

Розглянувши клопотання організацій, підприємств та установ, керуючись 

Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 

року, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. З нагоди Дня медичного працівника, за багаторічну сумлінну працю в 

системі охорони здоров’я та високий професіоналізмнагородити Почесною 

грамотою Корюківської міської радиз виплатою матеріальної допомоги у 

розмірі 300 грн. кожному: 

- Жовту Марію Анатоліївну – сестру медичну по догляду за 

новонародженими Комунального некомерційного підприємства «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради; 

- Матарикіна Олександра Григоровича–лікаря-хірурга Комунального 

некомерційного підприємства«Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради.  

Підстава: подання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 24.05.2021 року № 03-

05/458. 

- Тройну Анжелу Олександрівну – реєстратора медичного Корюківської 

міської лікарської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»»; 

- Федоренко Ольгу Іванівну – лікаря-терапевта дільничного Корюківської 

міської лікарської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»». 

Підстава: подання Корюківського центру сімейної медицини від 

24.05.2021 року № 03-05/211. 



- Макаренко Оксану Олександрівну – завідувача господарством 

Корюківського міськрайонного відділу державної установи «Чернігівський 

обласний лабораторний центр МОЗ України». 

Підстава: подання Корюківського міськрайонного відділу ДУ 

«Чернігівський обласний лабораторний Центр Міністерстві охорони здоров’я 

України» від 13.05.2021 року № 01/105. 

- Кулік Анжелу Іванівну – фельдшера медицини невідкладних станів 

виїзної бригади Корюківської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги 

та медицини катастроф. 

Підстава: подання Корюківської станції екстреної (швидкої) медичної 

допомоги та медицини катастроф від 03.06.2021 року вх. № 374/04-02. 

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

профінансувати кошти в сумі1800 грн. (одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 300 грн. (триста грн. 00 коп.) для 

придбання квітів.  

 

2. З нагоди 100-річчя від дня заснування села Рибинськ Корюківської 

міської територіальної громади, за багаторічну сумлінну працю та вагомий 

внесок у розвиток села Рибинськ нагородити Почесною грамотою Корюківської 

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

- Помаза Геннадія Олексійовича – старосту Рибинськогостаростинського 

округу.  

Підстава: подання першого заступника міського голови від 04.06.2021 

рокувх. № 113/04-04. 

- Мелашич Парасковію Яківну – жительку села Рибинськ, активну 

учасницю художньої самодіяльності. 

Підстава: подання Рибинськогостаростинського округу від 07.06.2021 

рокувх. № 114/04-04. 

2.1. 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.  

 

3. З нагоди Дня молоді, за активну життєву позицію та вагомий внесок у 

розвиток молодіжного руху нагородити Почесною грамотою Корюківської 

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

- Барсук Поліну Володимирівну – члена Корюківської молодіжної міської 

ради; 

- Мірошник Олександру Романівну – члена Корюківської молодіжної 

міської ради.  

Підстава: подання Комунального закладу «Корюківський міський 

молодіжний центр «КУБ»» Корюківської міської ради від 04.06.2021 рокувх. № 

385/04-02. 



3.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради 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. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

міської ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити 

перерахування відповідних коштів. 

 

5. 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 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 258   

 

Про знесення зелених насаджень  
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Сядринського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 03.06.2021 року № 143, що додаються. 

 

2. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Корюківської міської ради (м. Корюківка) від 

03.05.2021 року №№ 144-145, від 19.05.2021 року № 146-148, що додаються. 

 

3. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Савинківського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 21.05.2021 року №№ 149-152, що додаються. 

 

4. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню на території Перелюбського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 27.05.2021 року №№ 153-158, що додаються. 

 

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 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 259 

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання 
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 03.06.2021 року 

№ 110,керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлових будинків: 

1.1. По вул. Слов’янська, буд.10, м. Корюківка, власник – Сидоренко 

Віктор Олексійович. 

1.2. По вул. І.Франка, буд. 113, м. Корюківка, власник – Зборщик 

Валентина Петрівна. 

1.3. По вул. Г.Костюк, буд. 6/1, м. Корюківка, власник – Заболотний Ігор 

Дмитрович. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначених будинків до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власників житлових будинків, до яких 

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

Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання 

вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші у 

громадських місцях           м. Корюківки, що затверджені рішенням 

вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 30.04.2008 

року (зі змінами). 



 

4.Контроль завиконаннямрішенняпокласти на постійнукомісію з 

питаньжитлово-комунальногогосподарства, регулюванняземельнихвідносин, 

будівництва та охоронинавколишньогоприродньогосередовища 

 

 

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 

 

08 червня 2021 року м. Корюківка № 260  

 

Про повернення субвенції 

з міського бюджету 
 

У зв’язку з невикористанням у повному обсязі субвенції з місцевого 

бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету, яка була виділена згідно розпорядження голови обласної державної 

адміністрації  від  27 серпня 2020 № 447 «Про розподіл  субвенції на будівництво 

(придбання) житла», а саме  в сумі 1500,00грн.(ККД 41050900), 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. Кошти субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

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

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, які були невикористані за цільовим 

призначенням в сумі 1500,00грн. підлягають поверненню до бюджету 

Корюківської міської територіальної громади на КПКВКМБ 0116083 «Проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщення для розвитку 

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

житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа». 

 

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

дане рішення при внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської 



ради восьмого скликання від 15 грудня 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 
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