
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 13.08.2021 р. № 94 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 17.08.2021 року 

 

1. Про надання дозволу. 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2021 року. 

3. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

4. Про внесення змін та доповнень до міських Програм. 

5. Про програму «Безпечне правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік». 

6. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису.  

7. Про затвердження протоколів про результати електронних аукціонів 

про оренду комунального майна. 

8. Про затвердження рішення комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради. 

9. Про призначення відповідального за забезпечення роботи 

програмного забезпечення ЄІАС «Діти». 

10. Про квартирний облік.  
11. Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку. 

12. Про надання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами. 
13. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання.  

14. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 
15. Про впорядкування адресного господарства. 

16. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради. 

17. Про надання допомоги на поховання. 
18. Про надання матеріальної допомоги. 
19. Про преміювання. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 347     

 

Про надання дозволу   
  

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 17.08.2021 року, 

враховуючи рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 08 липня 2021 року № 6-7/VIII «Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-

2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»», керуючись статтями 27, 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

(ЄДРПОУ 02006320) (надалі - КНП «Корюківська ЦРЛ») на придбання квартири, 

яка знаходиться за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто 

Корюківка, вул. Франка, 5В, квартира 44, загальною площею 55,5 кв.м., вартістю 

549450, 00 грн. (п’ятсот сорок дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 

копійок) для лікарів КНП «Корюківська ЦРЛ» у приватного підприємства 

«Житлоінвест». 

 

2. Уповноважити генерального директора КНП «Корюківська ЦРЛ» 

Пивовара Сергія Григоровича на підписання договору купівлі – продажу 

квартири зазначеної в п. 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 348 

 

Про звіт про виконання  

міського бюджету за І півріччя 2021 року 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Винести на чергову сесію для затвердження міською радою звіт про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2021року: 

 

- по доходах у сумі 122 306,6 тис. гривень, в тому числі по доходах 

загального фонду міського бюджету у сумі 119 691,2 тис. гривень та  

спеціального фонду міського бюджету у сумі 2 615,4 тис. гривень; 

 

- по видатках у сумі 112 049,2 тис. гривень, у тому числі по видатках 

загального фонду міського бюджету у сумі 97 197,8 тис. гривень та 

спеціального фонду міського бюджету у сумі 14 851,4 тис. гривень; 

 

- по кредитуванню у сумі 97,1 тис. гривень., в тому числі по загальному 

фонду в сумі 81,0тис.гривень та по спеціальному фонду в сумі 16,1 тис. 

гривень. 

  

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 

 
 



Виконання міського бюджету за  І півріччя 2021 року
тис. грн

Код Назва
План на рік  з 

урахув. змін

План на звітний 

період
Виконано

% до 

призначень 

звітного періоду

ДОХОДИ  ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 138782,0 69850,0 76787,6 109,9

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 86710,0 44565,0 48359,1 108,5

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 86710,0 44565,0 48358,6 108,5

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,0 0 0,5

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 7550,0 4540,0 5430,0 119,6

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) 7860,0 3730,0 4294,2 115,1

18000000 Місцеві податки 36662,0 17015,0 18704,3 109,9

18010000 Податок на майно 22927,0 9690,0 10989,3 113,4

18050000 Єдиний податок  13735,0 7325,0 7715 105,3

20000000 Неподаткові надходження 1345,0 862,5 1161,1 134,6

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10,0 2,5 23,5 В/100

21080000 Інші надходження (адмінштрафи) 10,0 2,5 23,5 В/100

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

діяльності            1335,0 860,0 1114,2 129,6

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 920,0 579,0 812,4 140,3

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 400,0 275,0 296,7 107,9

22090000 Державне мито  15,0 6,0 4,8 80,0

22130000 Орендна плата за водні обєкти 0,0 0,0 0,3

24000000 Iншi неподаткові надходження 0,0 0,0 23,4

24060000 Інші надходження  0,0 0,0 23,4

Разом власних доходів 140127,0 70712,5 77948,7 110,2

40000000 Офіційні трансферти 72854,4 41856,4 41742,5 99,7

41000000 Від органів державного управління 72854,4 41856,4 41742,5 99,7

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 61321,7 35476,0 35476,0 100,0

41034500

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 10000,0 5274,0 5274,0 100,0

41051200

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами 200,9 89,2 89,2 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 639,2 324,6 210,7 64,9

41055000

Субвенція  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я 692,6 692,6 692,6 100,0

Разом доходів по загальному  фонду 212981,4 112568,9 119691,2 106,3

ДОХОДИ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 260,0 126,8 153,7 121,2

19000000 Інші податки і збори 260,0 126,8 153,7 121,2

20000000 Неподаткові надходження 8911,0 4455,5 1749,3 39,3

24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0 21,4

25000000  Власні надходження бюджетних установ 8911,0 4455,5 1727,9 38,8

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1550,0 1550,0 675,4 43,6

50000000 Цільові фонди 30,0 9,0 37,0 В/100

Разом власних доходів по спеціальному фонду 10751,0 6141,3 2615,4 42,6

40000000 Офіційні трансферти 0,0 0,0 0,0

Разом доходів по спеціальному фонду 10751,0 6141,3 2615,4 42,6

ВСЬОГО ДОХОДІВ 223732,4 118710,2 122306,6 103,0

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради                                                                        

від17.08.2021 року № 348                                                                   

"Про звіт про виконання міського бюджету за І 

півріччя  2021 року"



КПКВ Назва
Бюджет на 2021 рік 

(із внесеними 

змінами)

Бюджет на І 

півріччя 2021 року 

(із внесеними 

змінами)

Виконано

% до  

призначень на 

звітний період

% до  річних 

призначень 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

0100 Державне управління 23311,3 14370,4 10511,7 73,1 45,1

1000 Освіта 121826,4 73596,6 58839,2 79,9 48,3

2000 Охорона здоров’я 6847,1 6847,1 4603,3 67,2 67,2

3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 14309,4 7337,8 6461,5 88,1 45,2

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 206,5 103,2 100,0 96,9 48,4

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 856,5 435,2 343,7 79,0 40,1

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 423,7 423,7 0,0 0,0

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громаданам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 100,0 100,0 64,2 64,2 64,2

3190 Соціальний захист ветеранів війни і праці 331,3 194,3 123,2 63,4 37,2

3240 Інші заклади та заходи 12391,4 6081,5 5830,5 95,9 47,1

4000 Культура і мистецтво 9530,1 6210,9 3920,1 63,1 41,1

5000 Фізична культура і спорт 2303,5 1509,6 1023,0 67,8 44,4

6000 Житлово - комунальне господарство 16709,7 11635,2 6542,6 56,2 39,2

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів 

житлово-комунального господарства 140,0 140,0 134,4 96,0 96,0

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних 

підприємств, районних виробничих об’єднань та інших 

підприємств, установ, організацій житлово - 

комунального господарства 10501,1 6662,7 5367,4 80,6 51,1

6030 Організація благоустрою населених пунктів 6068,6 4832,5 1040,8 21,5 17,2

7000 Економічна діяльність 12145,2 5796,2 4271,4 73,7 35,2

7130 Здійснення заходів із землеустрою 80 80 5,7 7,1 7,1

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 299 200 94,5 47,2 31,6

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 11699,9 5449,9 4134,9 75,9 35,3

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною 

діяльністю 66,25 66,25 36,3 54,8 54,8

8000 Інша діяльність 261,6 261,6 33,8 100,0 12,9

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 227,8 227,8 0,0 0,0

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення 33,8 33,8 33,8 100,0 100,0

Разом  по загальному фонду 207244,2 127565,3 96206,6 75,4 46,4

Міжбюджетні трансферти 1407,4 1001,3 991,2 99,0 70,4

9110 Реверсна дотація 812,3 406,2 406,2 100,0 50,0

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 235,1 235,1 225,0 95,7 95,7

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на 

виконання програм соціально - економічного розвитк 

регіонів 360,0 360,0 360 100,0 100,0

Всього видатків  загальному фонду (з урахуванням 

трансфертів) 208651,6 128566,6 97197,8 75,6 46,6

КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 162,0 81,0 81,0 50,0 50,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 39809,9 14851,4 37,3 37,3
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних 

установ 9410,3 1775,7 18,9 18,9

Бюджет розвитку 29760,2 12671,9 42,6 42,6

7130 Здійснення заходів із землеустрою 49,9 49,8 99,8 99,8

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених ВР АРК, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади 134,0 107,9 80,5 80,5

8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 455,6 246,1 54,0 54,0

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 38,7 16,1 41,7 41,7

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 248461,5 128566,6 112049,2 87,2 45,1

ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ 200,7 81,0 97,1 119,9 48,4

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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка  № 349    

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію  начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

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

міський бюджет на 2021 рік» та 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 

населенню» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 25180,00грн.; 

- по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 70000,00грн.  

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері здоров’я» по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 25180,00грн.;  

- по КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 

71000,00грн. та зменшити призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 1000,00грн. 

 

3. Зменшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного 



управління» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об’єктів» у сумі 19100,00грн. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування» в сумі 19100,00грн.  

 

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

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

до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від                      

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

 

6. 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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 350  

 

Про внесення змін та доповнень 

до міських Програм 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки та розвитку 

«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, затвердженої 

рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від             

6 жовтня 2020 року № 2-41/VII «Про затвердження Програми підтримки та 

розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки», а 

саме: 

1.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції: 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, всього  

470,0 тис. грн. 

  2020 рік – 60,0 тис.грн.; 

2021 рік – 210,0тис.грн.; 

2022 рік – 200,0 тис.грн. 

1.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий 

викласти в новій редакції: 

«Для виконання Програми передбачено здійснити такі заходи: 

№ 

п/п 

Найменування 

видатків 

Термін реалізації 

2020 2021 2022 

1. Оплата праці з 

нарахуваннями  

50,0 143,0 170,0 

2. Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання 

та інші видатки 

5,0 10,0 10,0 

3. Проведення ремонту  47,0  



4. Оплата енергоносіїв 5,0 10,0 20,0 

 ВСЬОГО 60,0 210,0 200,0 

 

2. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної  

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади 

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських 

Програм» (зі змінами, рішення четвертої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 25 лютого 2021 року № 3-4/VІІІ), а саме: 

2.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної  

медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади 

на 2019-2021 роки в наступній редакції: 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації Програми, 

всього:   

3950,0 тис.грн., в тому числі: 

2019 рік-1000,0 тис.грн. 

2020 рік-1200,0 тис.грн. 

2021 рік -1750,0 тис.грн. 

 

3. 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 

«Про затвердження міських Програм», а саме: 

3.1. 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 – 13510000,00 грн. 

2022 рік – 8790000,00 грн. 

3.2. Внести зміни до таблиці розділу 4 «Основні завдання Програми, обсяги 

та джерела фінансування», виклавши її в наступному редакції: 

№ 

з/п 

Назва установи Обсяги фінансування 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 

1. Корюківська ЖЕК 1 500 000,00 1 080 000,00 700 000,00 

2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 500 000,00 

3. КП «Благоустрій» 6 300 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 

4. КП «Убідьське» 1 730 000,00 3 230 000,00 1 390 000,00 

 Разом 14 130 000,00 13 510 000,00 8 790 000,00 

 

4. Програму модернізації систем цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 



року «Про затвердження міських Програм», викласти в новій редакції, що 

додається. 

 

5. 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/VІI «Про 

затвердження міських Програм», а саме: 

5.1. 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.   

28000,0 тис. грн. 

 5.2. 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. 

 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань власності, бюджету соціально–економічного та 

культурного розвитку. 

 

 

Міський  голова                   Р.АХМЕДОВ 

  

 

 

  



Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 17.08.2021 року № 350) 

« 

 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О                                                                       

рішення двадцять шостої сесії                                                                           

Корюківської міської ради                                                                           

сьомого скликання                                                                            

від 29 серпня 2019 року 

 

  

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

модернізації систем цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки 
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2019 рік 



Паспорт  
Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу  

по теплопостачанню м. Корюківка на 2019-2021 роки  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий  апарат  Корюківської 

міської ради  

4. Співрозробники програми:  Виконком Корюківської міської ради, 

міські комунальні підприємства, 

залучені організації та підприємства 

5. Відповідальні виконавці Виконком Корюківської міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, міські 

комунальні підприємства, залучені 

організації та підприємства 

7 Термін реалізації Програми 2019-2021 роки  

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

350,0 тис. грн., в тому числі: 

2019 рік – 50,0 тис.грн. 

2020 рік – 100,0 тис.грн. 

  2021 рік – 200,0 тис.грн. 

 

  



1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Існуючі системи централізованого опалення технічно зношені, енергоємкі, 

побудовані за спрощеними схемами на засадах використання дешевих 

енергоносіїв. Багатоповерхові будинки, споруджені в радянський період, 

характеризуються великими втратами тепла. У незадовільному стані внутрішні 

мережі будинків. 

 Регулярне підвищення ціни на природній газ та підвищення заробітних 

плат, значна зношеність систем по теплопостачанню і необхідність проведення 

капітальних ремонтів, використання застарілого, енергозатратного обладнання 

при виробництві тепла та підігріву води та інші чинники мають визначальний 

вплив на постійне підвищення тарифів з виробництва та постачання теплової 

енергії та гарячої води до житлових будинків і квартир, підприємств та 

організацій міста Корюківки. 

 З метою відносної стабілізації тарифів та зменшення затрат на 

виробництво теплової енергії та підігрів води Корюківській міській раді, як 

власнику цілісного майнового комплексу систем по теплопостачанню, 

виконавчому комітету міської ради в 2019-2021 роках необхідно здійснити 

заходи по модернізації котелень, приведенню систем по теплопостачанню міста 

до інженерно-обґрунтованих норм, а саме: 

- з метою своєчасного проведення робіт по переведенню квартир на 

індивідуальне опалення надати з міського бюджету власникам та користувачам 

квартир матеріальну допомогу в межах коштів, передбачених міським бюджетом 

на ці цілі та на підставі Положення про порядок надання матеріальної допомоги 

при проведенні модернізації систем теплопостачання по вулиці Шевченка 76, 

вулиці Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 

м. Корюківки. 

 

2. Мета Програми 

 

 Головна мета Програми: модернізація існуючих систем централізованого 

опалення, приведення її до інженерно-обґрунтованих норм, зменшення витрат на  

виробництво теплової енергії, стабілізація тарифів на тепло для громадян, 

надання можливості за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відключення приміщень від систем централізованого опалення. 

Основною метою Програми є своєчасне проведення робіт по переведенню 

квартир громадян на автономне опалення у зв’язку із відокремленням житлових 

будинків багатоповерхової забудови від мереж централізованого опалення по 

вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці 

Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки. 

Поліпшення соціально-побутових умов одиноких, малозабезпечених 

жителів міста, інвалідів, посилення адресності допомоги, шляхом надання їм 

цільової грошової допомоги для встановлення індивідуального опалення. 

  

 



3. Основні завдання Програми: 

 

    -розробка першочергових невідкладних заходів щодо оптимальної роботи 

котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції; 

    -розробка комплексних заходів щодо зростання енергоефективності в 

теплопостачанні міста; 

     -зменшення витрат теплоопалювального підприємства на виробництво 

теплової енергії та стабілізація тарифів для громадян; 

-модернізація цілісного майнового комплексу з теплопостачання шляхом 

відокремлення частини теплопроводів від систем, заміна зношених на нові по 

вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці 

Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м. Корюківки; 

- надання матеріальної допомоги жителям вулиці Шевченка 76, вулиці 

Слов’янська 1, вулиці Слов’янська 3-6, вулиці Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 

м.Корюківки, квартири яких будуть відключатись від мережі централізованого 

опалення, та своєчасне переведення квартир в будинках на автономне опалення. 

 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування витрат по даній Програмі здійснюються за рахунок коштів 

міського бюджету, інших джерел фінансування, які не заборонені чинним 

законодавством України. Орієнтовна сума видатків на 2019-2021 роки 

передбачається  в розмірі 350,0 тис.грн. 

  

5. Очікувані результати 

 

 Виконання Програми надасть можливість: 

 - модернізувати системи цілісного майнового комплексу по 

теплопостачанню м. Корюківки; 

 -   оперативно та вчасно за рішенням виконавчого комітету міської ради 

відключити квартири від централізованого теплопостачання та забезпечити їх 

автономним опаленням; 

- підвищити рівень комфорту та якість життя мешканців міста, зняти 

соціальну напругу у зв’язку із незадовільним тепловим режимом в квартирах 

будинків, які розташовані по вулиці, де будуть проводитись роботи із 

модернізації. 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

  

http://www.aea.org.ua/search/label/энергосбережение%20в%20зданиях


ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам 

квартир, які будуть відключені від централізованого опалення в зв’язку з 

модернізацією систем по теплопостачанню у 2019-2021 роках 

 

1. З метою забезпечення оперативного та вчасного відключення квартир 

від централізованого опалення по вулиці Шевченка 76, вулиці Слов’янська 1, 

вулиці Слов’янська 3-6, вулиці Зарічна 2, вулиці Зарічна 3 м.Корюківки, 

власникам та наймачам квартир надається з міського бюджету матеріальна 

допомога в сумі, визначеній виконавчим комітетом міської ради на кожну 

квартиру.  

2. Положення розроблено з метою забезпечення прозорості при наданні 

допомоги, запобігання непорозумінь та вчасного завершення робіт при переході 

на автономне опалення до початку опалювального періоду, щоб жодна квартира 

не залишилась без опалення на початок опалювального сезону.  

3. Виплата коштів здійснюється з міського бюджету в безготівковій формі 

шляхом перерахування на особові рахунки власників та наймачів квартир в будь-

якому з банків м. Корюківка на підставі рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради. 

4. Один з власників або наймачів квартири звертається із відповідною 

письмовою заявою до виконавчого комітету Корюківської міської ради (зразок 

додається).   

До заяви додаються такі документи: 

- копія довідки про присвоєння  реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків; 

- перша, друга сторінки паспорта та сторінка, на якій є відмітка про місце 

реєстрації або ІD-картки та довідки про реєстрацію місця проживання; 

- правовстановлюючи документи на житло; 

- інформація про рахунок у банківській установі.  

Відсутність хоча б одного документа є підставою для відмови у виплаті.  

5. При подачі вищезазначених документів власником або наймачем 

квартири підписується зобов’язання завершити роботи по переобладнанню 

квартири на автономне опалення до початку опалювального періоду (чи 

зазначається, що вже роботи завершені).  

 

 

 

 



 

ЗРАЗОК 

 

Виконавчому комітету  

Корюківської міської ради 

Гр.__________________________ 

       _____________________________ 

_____________________________ 

 

Заява 

 

Прошу надати матеріальну допомогу на переобладнання квартири №____ 

по вулиці ______________________м. Корюківка на автономне опалення в сумі 

________________ грн. 

 

 

 Додаток: на _________ аркушах.  

 

 

Дата             (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗРАЗОК 

  

Виконавчому комітету 

Корюківської міської ради  

Гр._________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

   

 

Зобов’язання 

 

Я, ___________________________ зобов’язуюсь (повідомляю, що) в термін 

до початку опалювального періоду завершити роботи (роботи завершені) по 

переобладнанню квартири № _____ по вулиці __________________________ 

м. Корюківка на автономне опалення.  

Претензій до Корюківської міської ради не маю.  

 

 

Дата                                                      (підпис) 

 

 

             » 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

  



Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 17.08.2021 року № 350) 

 

« 

Додаток 1 

        до Програми підтримки розвитку 

        вторинної медичної допомоги на 

        території Корюківської міської 

        територіальної громади на  

        2020-2022 роки 

 

 

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 10 000,0 8 000,0 28000,0 

в т.ч.     

Міський бюджет  10 000,0 10 000,0 8 000,0 28000,0 

 

 

 

Міський голова          Р.АХМЕДОВ 

 

             » 

 

 

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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 351     

 

Про програму «Безпечне правосуддя 

на території Корюківської міської ради 

на 2021 рік» 
 

Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу – державного 

реєстратора виконавчого апарату міської ради Ващенка І.О., керуючись ст. 27 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

виконавчого апарату міської ради Ващенка І.О. прийняти до відома. 

1.2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження 

проєкт Програми «Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради 

на 2021 рік», 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 

 



Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 17.08.2021 року № 351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

«Безпечне правосуддя  

на території Корюківської міської ради  

на 2021 рік» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 

  



1. Паспорт Програми  

 

1 Ініціатор розроблення Програми Територіальне управління Служби 

судової охорони у Чернігівській 

області 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

 

Конституція України, закони України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про судоустрій і статус 

судів», «Про Національну поліцію», 

Положення про Службу судової 

охорони, затвердженого рішенням 

Вищої ради правосуддя від 04 квітня 

2019 року № 1051/0/15-19 (зі 

змінами)  

3 Розробники Програми Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України у 

Чернігівській області, Територіальне 

управління Служби судової охорони 

у Чернігівській  області 

4 Відповідальні виконавці Програми  Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України у 

Чернігівській області, Територіальне 

управління Служби судової охорони 

у Чернігівській  області 

5 Головний розпорядник коштів 

Програми 

Корюківська міська рада 

6 Учасники Програми Корюківська міська рада, 

Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України у 

Чернігівській області, Територіальне 

управління Служби судової охорони 

у Чернігівській області 

7 Термін реалізації Програми 2021рік 

8 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет  

9 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

Згідно з додатком до Програми 

 

 

 

 

 

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Згідно зі ст. 154 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та у 

відповідності до положення про територіальне управління Державної судової 

адміністрації України у Чернігівській області основними функціями, які 

виконує територіальне управління Державної судової адміністрації України є: 

забезпечення належних умов діяльності місцевих судів Чернігівської області; 

здійснення функцій розпорядника коштів Державного бюджету України щодо 

фінансового забезпечення діяльності місцевих загальних судів Чернігівської 

області; узагальнення та задоволення потреби у матеріально-технічному 

забезпеченні місцевих загальних судів Чернігівської області. 

Відповідно до ст. 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачено, що на Службу судової охорони покладені такі функції, як 

підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до 

суду, а також охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, 

виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та 

членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників 

судового процесу. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від  

23 вересня 2020 року № 874 «Про затвердження переліків судів, органів та 

установ системи правосуддя, охорона яких тимчасово здійснюється 

підрозділами Національної поліції та Національної гвардії» охорона приміщень 

судів підрозділами Національної поліції та Національної гвардії припиняється з 

дати, зазначеної в повідомленні Служби судової охорони про взяття об’єкта під 

охорону.  

З 08 червня 2021 року охорону Корюківського районного суду 

Чернігівської області забезпечує Територіальне управління Служби судової 

охорони у Чернігівській області.  

Ключовими показниками забезпечення безпеки та правопорядку на 

території міста Корюківка є також і запобігання незаконному проникненню на 

територію суду сторонніх осіб; охорона, забезпечення недоторканності та 

цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у 

ньому майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо 

нього; профілактика і своєчасне реагування на правопорушення скоєні в 

приміщеннях суду та на прилеглій території, підвищення рівня безпеки під час 

проведення судових засідань.  

На поточний час охорона приміщення Корюківського районного суду 

Чернігівської області забезпечується силами Територіального управління 

Служби судової охорони у Чернігівській області у робочі дні суду, а саме з          

08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а у випадку проведення судового засідання – до 

його закінчення. 

З метою забезпечення охорони приміщення суду, вжиття заходів щодо 

запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у 

тому числі забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення 

суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, 



недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактики і 

своєчасного реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на 

прилеглій території, є необхідність улаштування сучасної охоронно-тривожної 

сигналізації з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та 

охорони суду та одночасно до чергової частини Територіального управління 

Служби судової охорони у Чернігівській області. 

Питання ефективності заходів, які вживаються органами влади та 

органами місцевого самоврядування для забезпечення громадського порядку та 

безпеки, дієвої протидії злочинності та правопорушенням, охорони прав і 

свобод громадян, а також інтересів суспільства і держави, завжди були 

першочерговими. 

На сьогоднішній день існує необхідність забезпечення скоординованої, 

злагодженої роботи Територіального управління Державної судової 

адміністрації України у Чернігівській області, Територіального управління 

Служби судової охорони у Чернігівській області з органами місцевого 

самоврядування та правоохоронними органами, підвищенні оперативності 

реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому засоби та методи 

гарантування безпеки об’єктів, що перебувають під охороною територіального 

управління та прилеглих територій, мають обов’язково відповідати основним 

вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності 

роботи в цілодобовому режимі.  

Корюківський районний суд Чернігівської області знаходиться за 

адресою: місто Корюківка, вул. Шевченка, 66; розташований в окремій 

двоповерховій будівлі, що знаходиться у центральній частині міста, а тому 

забезпечення надійної охорони суду, громадського порядку та безпеки у місті 

Корюківка має суттєве значення.  

Ця Програма розроблена з дотриманням принципу об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування, Територіального управління Державної 

судової адміністрації України у Чернігівській області та Територіального 

управління Служби судової охорони у Чернігівській області для забезпечення 

громадського порядку та безпеки громадян в місті Корюківка, а саме 

запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у 

тому числі забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення 

суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, 

недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактики і 

своєчасного реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на 

прилеглій території, шляхом улаштування сучасної охоронно-тривожної 

сигналізації з можливістю виведення сигналу тривоги на пост пропуску та 

охорони суду, та одночасно до чергової частини Територіального управління 

Служби судової охорони у Чернігівській області. 

 

3. Мета та завдання Програми 

 

Метою реалізації Програми є: 



- забезпечення надійної цілодобової охорони Корюківського районного 

суду Чернігівської області, що знаходиться під охороною Територіального 

управління Служби судової охорони у Чернігівській області; 

- запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх 

осіб;  

- забезпечення належного громадського порядку під час проведення 

судових засідань, профілактика і своєчасне реагування на правопорушення 

скоєні в приміщеннях суду та на прилеглій території; 

- охорона, забезпечення недоторканності та цілісності приміщення суду, 

недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, 

недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього шляхом зниження 

ймовірності реалізації загроз кримінального, терористичного й іншого 

характеру; 

- профілактика правопорушень та усунення передумов для їх вчинення на 

основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі 

спільних зусиль органів місцевого самоврядування, Територіального 

управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та 

Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області. 

Основні завдання Програми:  

- впровадження сучасних технічних засобів та встановлення сучасної 

охоронно-тривожної сигналізації у будівлі суду з можливістю виведення 

сигналу тривоги на пост пропуску та охорони суду, та одночасно до чергової 

частини Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській 

області, що сприятимуть запобіганню, протидії та профілактиці 

правопорушень;  

- провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання 

негативного ставлення до протиправних діянь; 

- швидке реагування на правопорушення з метою запобігання 

незаконному проникненню на територію суду сторонніх осіб, у тому числі 

забезпеченні охорони, недоторканності та цілісності приміщення суду, 

недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, запобігання, 

недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, профілактика і 

своєчасне реагування на правопорушення скоєні в приміщеннях суду та на 

прилеглій території. 

 

4. Заходи щодо реалізації Програми 

 

Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення 

узгоджених заходів щодо забезпечення надійної охорони Корюківського 

районного суду Чернігівської області, запобігання незаконному проникненню 

на територію суду сторонніх осіб, забезпечення недоторканності та цілісності 

приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у ньому майна, 

запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього 

профілактики правопорушень, усунення причин, що зумовили вчинення 



протиправних дій та підтримку Територіального управління Служби судової 

охорони у Чернігівській області. 

Програма спрямована забезпечувати широку гласність охорони об’єктів 

судів, органів та установ системи правосуддя та проводити інформаційну і 

просвітницьку роботу з громадянами на предмет знань поводження та 

підтримання громадського порядку в судах. 

Реалізація Програми дозволить налагодити взаємодію між Корюківською 

міською радою, Територіальним управлінням Державної судової адміністрації 

України у Чернігівській області та Територіальним управлінням Служби 

судової охорони у Чернігівській області з метою забезпечення надійної охорони 

Корюківського районного суду Чернігівської області, запобігання незаконному 

проникненню на територію суду сторонніх осіб, забезпечення недоторканності 

та цілісності приміщення суду, недоторканності та цілісності розташованого у 

ньому майна, запобігання, недопущення чи припинення протиправних дій щодо 

нього шляхом зниження ймовірності реалізації загроз кримінального, 

терористичного й іншого характеру. 

 

5. Фінансування Програми 

 

Реалізація Програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених 

законом. Загальний обсяг фінансування заходів Програми складатиме 15 тисяч  

гривень (згідно з додатком). 

Розпорядником бюджетних коштів на реалізацію Програми є 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у 

Чернігівській області. 

Виконавцями програми є Територіальне управління Державної судової 

адміністрації України у Чернігівській області та Територіальне управління 

Служби судової охорони у Чернігівській  області 

Корюківська міська рада самостійно визначає обсяг коштів, що можуть 

бути виділені з місцевого бюджету та перераховані на рахунки Територіального 

управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області у 

вигляді субвенції з місцевого бюджету державному, для реалізації заходів, 

визначених Програмою. 

 

6. Очікувані результати 

 

Виконання Програми дасть можливість на належному рівні шляхом 

улаштування сучасної охоронно-тривожної сигналізації у будівлі 

Корюківського районного суду Чернігівської області з можливістю виведення 

сигналу тривоги до чергової частини Територіального управління Служби 

судової охорони у Чернігівській області забезпечити: 

- надійну охорону Корюківського районного суду Чернігівської області, 

що знаходиться під охороною Територіального управління Служби судової 

охорони у Чернігівській області; 



- запобігання незаконному проникненню на територію суду сторонніх 

осіб;  

- охорону, недоторканість та цілісність приміщення суду, недоторканість 

та цілісність розташованого у ньому майна, запобігання, недопущення чи 

припинення протиправних дій щодо нього шляхом зниження ймовірності 

реалізації загроз кримінального, терористичного й іншого характеру; 

- профілактику правопорушень та усунення передумов для їх вчинення на 

основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі 

спільних зусиль органів місцевого самоврядування, Територіального 

управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та 

Територіального управління Служби судової охорони у Чернігівській області; 

- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх 

виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією, 

створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація робіт та контроль за ходом виконання Програми 

покладається на Корюківську міську раду. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 



Додаток до Програми  

 

 

Фінансування Програми  

«Безпечне правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік» 

 

№ 

з/п 

Найменування 

обладнання 

О
р

іє
н

т
о

в
н

і 

о
б
ся

г
и

 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 

(т
и

с.
 г

р
н

.)
 

Джерела 

фінансу 

вання 

Виконавці 

2021 

1 

Улаштування сучасної 

охоронно-тривожної 

сигналізації у будівлі 

Корюківського районного 

суду Чернігівської області 

з можливістю виведення 

сигналу тривоги на пост 

пропуску та охорони, та 

одночасно до чергової 

частини Територіального 

управління Служби судової 

охорони у Чернігівській 

області. Комплект 

сигналізації: Ajax StarterKit 

Cam black, 2 бездротових 

датчики руху Ajax 

MotionProtect black EU, 

бездротовий модуль Ajax 

Transmitter ЕU, 3 

бездротових датчики 

відчинення дверей/вікна 

Ajax DoorProtect black EU, 

та стартовий пакет 

національного мобільного 

оператора. 

15000,00 

Міський 

бюджет  

Територіальне 

управління Державної 

судової адміністрації у 

Чернігівській області 

Територіальне 

управління Служби 

судової охорони у 

Чернігівській  області 

Всього : 15000,00   

 

 

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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 352     

 

Про затвердження дефектного акту та  

локального кошторису  

 

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 «Декор фасаду нежитлового приміщення 

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

області», 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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 353  

 

Про затвердження протоколів про 

результати електронних аукціонів  

про оренду комунального майна 
 

Розглянувши: протокол про результати електронного аукціону №LLE001-

UA-20210723-88256 сформований 11.08.2021 року та наданий Товариством з 

обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА», 

протокол про результати електронного аукціону №LLР001-UA-20210723-25572 

сформований 11.08.2021 року та наданий Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Українська Універсальна Біржа», відповідно до Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного 

та комунального майна», враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської 

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

врегулювання орендних відносин щодо оренди майна міської комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади», керуючись ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №LLE001-

UA-20210723-88256 сформований оператором електронного майданчика –  

Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА 

БІРЖА» 11.08.2021 року об 20:00:03 з оренди котельні загальною площею 65,4 

кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Бульварна, буд. 6Б, м. Корюківка, 

Корюківський район, Чернігівська область, з орендною платою на місяць – 

3 545,77 грн. (три тисячі п’ятсот сорок п’ять гривень 77 копійок). 

1.1. Укласти з Приватним акціонерним товариством «Слов’янські 

шпалери – КФТП», код ЄДРПОУ 00278876, договір оренди нерухомого майна, 

зазначеного у пункті 1 рішення, терміном на 4 роки 11 місяців. 

 



2. Затвердити протокол про результати електронного аукціону №LLР001-

UA-20210723-25572 сформований оператором електронного майданчика –  

Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» 

11.08.2021 року об 20:00:02 з продовження договору оренди  №17 від 

31.10.2010 року на оренду приміщення площею 25,4 кв.м., на І поверсі 

нежитлової будівлі, що розміщена за адресою: вул. Вокзальна, буд.8а, 

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

на місяць – 672,91 грн. (шістсот сімдесят дві гривні 91 копійка). 

2.1. Укласти з Фізичною особою – підприємцем Хоменко Валентиною 

Володимирівною, ІПН 2574308785, додаткову угоду до договору оренди №17 

від 31.10.2010 року нерухомого майна, зазначеного у пункті 2 рішення, 

терміном на 5 років. 

 

3. Опублікувати в електронній торговій системі протоколи про результати 

електронних аукціонів №LLE001-UA-20210723-88256 та №LLР001-UA-

20210723-25572, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                           Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 354  

 

Про затвердження рішення  

комісії з питань захисту  

прав дитини при виконавчому  

комітеті Корюківської міської ради 
 

Розглянувши протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради від 13.08.2021 року № 28, 

відповідно до ст.ст. 153, 157 Сімейного кодексу України, керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Корюківської міської ради від 13.08.2021, оформлене 

Протоколом № 28 (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                               Р.АХМЕДОВ 

  



ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник Служби у справах дітей  

Корюківської міської ради                                   О. ОДЕРІЙ 

 

 

Начальник юридичного відділу –  

державний реєстратор  

виконавчого апарату міської ради       І.ВАЩЕНКО  

 

 

 

 
 



Протокол № 28 

Засідання Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради  

 

 «13» серпня 2021 р.       м. Корюківка          

   Час проведення: 11 год. 30 хв. 

 Члени комісії: 

 Ахмедов Ратан Ратанович – міський голова, голова комісії 

 Плющ Анастасія Вікторівна – секретар міської ради, заступник голови комісії 

 Одерій Олена Арсентіївна – начальник Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради, секретар комісії  

 Бабич Вікторія Сергіївна – головний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради 

 Васильченко Світлана Миколаївна – заступник директора - начальник відділу 

соціальних служб Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

 Наумчик Ірина Володимирівна – начальник Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради  

 Порва Ярослава Вікторівна – старший інспектор з ювенальної превенції сектору 

превенції Корюківського районного відділу поліції ГУНП у Чернігівській області 

 Присутні:  

Савченко Олександр Миколайович – перший заступник міського голови 

 Єрмоленко Оксана Миколаївна – фахівець із соціальної роботи відділу соціальних 

служб Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради 

 Самсон Світлана Іванівна – начальник Управління соціального захисту населення 

Корюківської РДА 

 Царенко Олександр Анатолійович – батько малолітнього Царенка Андрія 

Олександровича, 20.07.2014 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: 

м.Корюківка, вул. Чернігівська, б. 71 

 Царенко Тетяна Олександрівна – мати малолітнього Царенка Андрія 

Олександровича, 20.07.2014 р.н., яка проживає за адресою: м.Корюківка, вул. Зарічна, б. 3, 

кв. 45 

 Всього: 12 осіб. 

Порядок денний: 

 1. Розгляд заяви Царенка Олександра Анатолійовича, який зареєстрований та 

проживає за адресою: м.Корюківка, вул. Чернігівська, б. 71, батька малолітнього Царенка 

Андрія Олександровича, 20.07.2014 р.н., щодо визначення часу та місця зустрічі батька з 

дитиною. 

 2. Розгляд інформації центру надання соціальний послуг Корюківської міської ради 

про родину Борисенко Валентини Іванівни, 15.01.1978 р.н. та Борисенко Віталій 

Миколайович, 05.11.1968 р.н., які проживають в м.Корюківка, вул. Червонохутірська, буд. 

10, кв. 1 

 

Розгляд питань порядку денного: 

По першому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Бабич В.С., яка проінформувала, що на адресу міської ради надійшла заява 

Царенка Олександра Анатолійовича, батька малолітнього Царенка Андрія 

Олександровича, 20.07.2014 р.н., щодо визначення часу та місця зустрічі батька з 

дитиною.  

ВИСТУПИЛИ: Царенко О.А., який звернувся до комісії з питань захисту прав дітей при 

виконавчому комітеті міської ради з проханням визначити 3 дні на тиждень, а також 

надати можливість щороку в літню пору року на час відпустки возити дитину на 

оздоровлення.  

ВИСТУПИЛИ: Царенко Т.О., яка зазначила, що вона звернулася до суду з позовною 

заявою про визначення місця проживання дитини з матір’ю. Також на її особисте 

переконання батько недостатньо приймає участь у вихованні дитини. Щодо надання трьох 



днів для зустрічі батька з дитиною заперечувала, а також щодо визначення суботи – неділі 

для ночівлі дитини. 

ВИСТУПИЛИ: Одерій О.А., яка зазначила, що на підставі заяви Царенка О.А. було 

проведено обстеження житлових умов батьків, про що відповідно було складено акти 

обстеження. Умови проживання батька дозволяють перебувати дитині разом з батьком за 

місцем його проживання, а також забезпечені умови для ночівлі сина (облаштована 

окрема дитяча кімната, наявне дитяче ліжко, письмовий стіл та інше приладдя для 

розвитку та перебування дитини). 

ВИСТУПИЛИ: Плющ А.В., яка звернула увагу на тому, що при визначенні часу і місця 

зустрічі дитини з батьком, треба враховувати особливості шкільного процесу, задля 

врахування найкращих інтересів дитини. 

ВИСТУПИЛИ: Ахмедов Р.Р., який зазначив, що в першу чергу слід врахувати інтереси 

дитини. 

ВИРІШИЛИ: 1) визначити час та місце зустрічі батька Царенка Олександра 

Анатолійовича з його малолітнім сином Царенком Андрієм Олександровичем, 20.07.2014 

року народження, а саме: щосереди з 17:30 до 20:30, а також з п’ятниці 17:30 до суботи 

10:00, а через тиждень з суботи з 10:00 до неділі 10:00. А також надати можливість щоліта 

протягом 10 днів на період відпустки Царенка О.А. на оздоровлення сина.  

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались - 0 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради.  

Інших пропозицій не надійшло. 

По другому питанню порядку денного: 

СЛУХАЛИ: Одерій О.А., яка повідомила, що родина Борисенко Валентини Іванівни, 

15.01.1978 р.н. та Борисенко Віталія Миколайовича, 05.11.1968 р.н., виховують чотирьох 

дітей: Борисенко Вероніку Віталіївну, 01.01.2007 р.н., Борисенко Дарину Віталіївну, 

31.10.2010 р.н., Борисенко Ярослава Віталійовича, 31.10.2010 р.н., Борисенка Владислава 

Віталійовича, 06.06.2013 р.н. Родина довгий час перебуває в скрутному становищі, з 2019 

року перебуває під соціальним супроводом соціальних служб, батьки тривалий час 

зловживають спиртними напоями, мати не дотримуються рекомендацій соціальних 

фахівців, ситуація в родині погіршується. Борисенко Ярослав має схильність до крадіжок.  

 Одерій О.А., звернулася до комісії з пропозицією подати виконавчому комітету на 

затвердження висновок про доцільність позбавлення Борисенко Валентини Іванівни, 

15.01.1978 р.н. та Борисенко Віталія Миколайовича, 05.11.1968 р.н. їх батьківських прав 

(висновок додається). 

ВИСТУПИЛИ: Васильченко С.М., яка підтримала пропозицію Одерій О.А., та 

зазначила, що родина Борисенко вже тривалий час перебуває під соціальним супроводом 

відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, рекомендації не виконують, 

зловживають спиртними напоями, не бажають змінювати ситуацію на краще. До того ж їх 

раніше запрошували на засідання комісії з захисту прав дітей при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради, але такі заходи не надали довготривалого позитивного 

результату. 

ВИРІШИЛИ: 1) винести на розгляд виконавчого комітету Корюківської міської ради для 

затвердження висновку про доцільність позбавлення Борисенко Валентини Іванівни, 

15.01.1978 р.н. та Борисенко Віталія Миколайовича, 05.11.1968 р.н. їх батьківських прав 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – 7 

Проти – 0 

Утримались - 0 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради.  

Інших пропозицій не надійшло. 



 

Голова комісії з питань  

захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Корюківської міської ради    Р.АХМЕДОВ 

Заступник голови комісії з питань  

захисту прав дитини при виконавчому      

комітеті Корюківської міської ради           А.ПЛЮЩ 

 

Секретар комісії              О.ОДЕРІЙ  

 

Члени комісії: 

 

Головний спеціаліст – державний реєстратор  

юридичного відділу виконавчого апарату  

міської ради            В. БАБИЧ 

 

Заступник директора - начальник відділу  

соціальних служб Центру  

надання соціальних послуг  

Корюківської міської ради    С.ВАСИЛЬЧЕНКО 

 

Начальник 

Відділу освіти, культури,  

молоді та спорту  

Корюківської міської ради     І.НАУМЧИК 

 

Старший інспектор з ювенальної превенції  

сектору превенції Корюківського  

районного відділу поліції  

ГУНП у Чернігівській області     Я.ПОРВА 



 Додаток  

 до Протоколу комісії з  

 питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради 

від 13.08.2021 року № 28       

  

Висновок 

про доцільність позбавлення батьківських прав 

жителів м. Корюківка Чернігівської області, вул. Червонохутірська, буд. 

10, кв. 1 Борисенко Валентини Іванівни та Борисенка Віталія 

Миколайовича відносно дітей Борисенко Вероніки Віталіївни, 01 січня 

2007 року народження, Борисенка Ярослава Віталійовича, 31 жовтня 2010 

року народження, Борисенко Дарини Віталіївни, 31 жовтня 2010 року 

народження, Борисенка Владислава Віталійовича, 06 червня 2013 року 

народження 
  

 Корюківська міська рада Чернігівської області як орган опіки та 

піклування  вважає за доцільне позбавити батьківських прав жителів м. 

Корюківка Чернігівської області, вул. Червонохутірська, буд. 10, кв. 1 

Борисенко Валентини Іванівни та Борисенка Віталія Миколайовича відносно 

дітей Борисенко Вероніки Віталіївни, 01 січня 2007 року народження, 

Борисенка Ярослава Віталійовича, 31 жовтня 2010 року народження, Борисенко 

Дарини Віталіївни, 31 жовтня 2010 року народження, Борисенка Владислава 

Віталійовича, 06 червня 2013 року народження, у зв’язку з невиконанням ними 

батьківських обов’язків. 

Сім’я Борисенко тривалий час перебуває під наглядом соціальних служб. 

Мати дітей систематично зловживає спиртними напоями, не працює, часто 

зникає з дому та перебуває в компаніях сторонніх чоловіків, з якими розпиває 

спиртні напої. Батько дітей має низький виховний потенціал, він не контролює 

поведінку дітей, не виконує батьківські обов’язки. 

Поведінка батьків, стан виконання ними батьківських обов’язків 

розглядався на комісії з питань захисту прав дитини при Корюківській міській 

раді 05 березня 2019 року, де мати дітей була попереджена про належність 

виконання нею батьківських обов’язків, працевлаштування, проходження 

лікування від алкогольної залежності; вона неодноразово притягувалась 

відділом поліції до адміністративної відповідальності за вживання спиртних 

напоїв та невиконання батьківських обов’язків. 

Через невиконання Борисенко В.І. та Борисенком В.М. батьківських 

обов’язків їх малолітній син Борисенко Ярослав, 2010 року народження, 

неодноразово був помічений працівниками поліції у крадіжках (у громадян, з 

магазину АТБ). Діти, практично, весь час надані самі собі. Часто догляд за 

дітьми здійснює їх бабуся Борисенко Ганна Миколаївна, жителька                           

м. Корюківка Чернігівської області, вул. Франка, буд. 5а, кв. 5. Вона готує їм 

їжу, проходила з ними медичну комісію до школи, купує їм все необхідне.   

 



13 серпня 2021 року на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

Корюківській міській раді розглядалось питання доцільності позбавлення 

батьківських прав Борисенко В.І. та Борисенка В.М. 

Виходячи з зазначеного вище, Корюківська міська рада Чернігівської 

області як орган опіки та піклування вважає за доцільне за неналежне 

виконання батьківських обов’язків, створення неналежних умов для виховання 

дітей позбавити батьківських прав жителів м. Корюківка Чернігівської області, 

вул. Червонохутірська, буд. 10, кв. 1 Борисенко Валентини Іванівни та 

Борисенка Віталія Миколайовича відносно дітей Борисенко Вероніки 

Віталіївни, 01 січня 2007 року народження, Борисенка Ярослава Віталійовича, 

31 жовтня 2010 року народження, Борисенко Дарини Віталіївни, 31 жовтня 

2010 року народження, Борисенка Владислава Віталійовича, 06 червня 2013 

року народження. 

  

 

Міський голова        Р.АХМЕДОВ 

 

 

Олена ОДЕРІЙ, (0465721476) 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка                               № 355   

 

Про призначення відповідального  

за забезпечення роботи програмного  

забезпечення ЄІАС «Діти» 
 

Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», з метою отримання доступу до ресурсів ЄІАС 

«Діти» для виконання в повному обсязі завдань, передбачених законодавством 

у сфері захисту прав дитини, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Покласти обов’язки по виконанню роботи системного адміністратора 

програмно-апаратних засобів (надалі – ПАЗ) із забезпечення роботи 

комп’ютерної мережі і доступу до програмного забезпечення Єдиної 

інформаційно-аналітична системи «Діти» (надалі – ЄІАС «Діти») Служби у 

справах дітей Корюківської міської ради (надалі – ССД) (надалі – системний 

адміністратор) на оператора комп’ютерного набору загального відділу 

виконавчого апарату міської ради Шемета Ігоря Миколайовича. 

 

2. Визначити основні функціональні завдання, обов’язки та 

відповідальність системного адміністратора, що додаються. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                               Р.АХМЕДОВ 

 

  



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської 

ради від 17.08.2021 року № 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні функціональні завдання, обов’язки та відповідальність 
системного адміністратора програмно-апаратних засобів із забезпечення 

роботи комп’ютерної мережі і доступу до програмного забезпечення Єдиної 

інформаційно-аналітична системи «Діти» Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 



1. Основні функціональні завдання системного адміністратора 

 

1.1. Встановлення та налагодження працездатності апаратних 

компонентів, що входять до складу обчислювальної системи (надалі – ОС). 

1.2. Встановлення, модернізація та відновлення засобів ОС. 

1.3. Встановлення, модернізація та відновлення працездатності всього 

ППЗ загального призначення, що функціонує у складі ЄІАС «Діти». 

1.4. Встановлення, модернізація та відновлення працездатності 

клієнтського програмного забезпечення (надалі - ПЗ ) ЄІАС «Діти». 

1.5. Надання співробітникам ССД необхідних прав доступу до захищених 

інформаційних ресурсів. 

1.6. Здійснення заходів щодо антивірусного захисту інформації, 

оброблювальної в обчислювальний системі вузла місцевого рівня ЄІАС «Діти» 

та використовуваного в ній ПЗ. 

1.7. Виконання завдань по забезпеченню безпеки експлуатації засобів 

комплексної системи захисту інформації (надалі – КСЗІ) в ЄІАС «Діти» в 

межах місцевої ССД. 

 

2. Обов’язки та відповідальність системного адміністратора. 

 

2.1. Системний адміністратор зобов’язаний: 

 

2.1.1.Виконувати свої функціональні завдання тільки у присутності та під 

контролем адміністратора безпеки. 

2.1.2. Негайно повідомляти адміністратора безпеки про всі виявлені збої в 

роботі апаратних компонентів, що входять до складу обчислювальної системи 

ЄІАС «Діти», програмного забезпечення комплексу засобів захисту (надалі – 

КЗЗ) КСЗІ, загальносистемного та прикладного програмного  забезпечення. 

2.1.3. Вживати за поданням адміністратора безпеки заходи щодо 

модернізації та відновлення працездатності програмного забезпечення, у тому 

числі того, що входить до складу КЗЗ КСЗІ, після збоїв на та відмов. 

2.1.4. Брати участь у роботах з модернізації ЄІАС «Діти» та узгодженні 

пропозицій із введення до складу ЄІАС «Діти» нових компонентів, зміни 

режимів та засобів оброблення інформації. 

2.1.5. Організовувати, здійснювати контроль та у разі необхідності 

приймати участь у роботах з ремонту та заміни апаратних компонентів, що 

входять до складу обчислювальної системи ЄІАС «Діти». 

2.1.6. Залучати до роботи з монтажу, налагодження, технічного та 

гарантійного обслуговування, ремонту апаратних компонентів, що входять до 

складу обчислювальної системи ЄІАС «Діти», таких співробітників, які мають 

необхідний рівень кваліфікації та дозвіл на виконання такого виду робіт. 

2.1.7. Своєчасно реєструвати зміни у складі програмного забезпечення 

або апаратних компонентів, що входять до складу обчислювальної системи 

ЄІАС «Діти», у Формулярі відповідного вузла ЄІАС «Діти». 



2.1.8. Здійснювати інструктаж користувачів щодо використання засобів 

ОС та ППЗ, якщо не потребує від користувачів додаткових навичок та знань. 

 

2.2. Системний адміністратор має право: 

 

2.2.1. За погодженням адміністратора безпеки аналізувати роботу 

апаратних компонентів, що входять до складу обчислювальної системи вузла 

місцевого рівня ЄІАС «Діти», з метою оптимізації функціонування. 

2.2.2. За погодженням адміністратора безпеки або керівника СЗІ ЄІАС 

«Діти» (на центральному рівні) підключати будь-які апаратні компоненти, що 

входять до складу обчислювальної системи ЄІАС «Діти», та/або програмне 

забезпечення, що функціонує у складі ЄІАС «Діти» на час проведення 

регламентних робіт або усунення несправностей. 

 

2.3. Системному адміністратору категорично заборонено: 

 

2.3.1. Вносити будь-які незатверджені зміни у склад, конструкцію, 

конфігурацію, розміщення апаратних компонентів, що входять до складу 

обчислювальної системи ЄІАС «Діти». 

2.3.2 Вносити будь-які незатверджені зміни у склад програмного 

забезпечення, що функціонують у ЄІАС «Діти». 

2.3.3. Записувати будь-де або повідомляти будь-кому свої паролі, 

використовувані для автентифікації в засобах КЗЗ КСЗІ та передавати будь-

кому свій персональний носій ключової інформації (у разі наявності). 

 

2.4. Відповідальність системного адміністратора: 

 

2.4.1. За порушення вимог системний адміністратор ПАЗ ЄІАС «Діти» 

несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, зокрема ст. 47 

Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах», та ст.ст. 361- 363 Кримінального кодексу України. 

 

 

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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка  № 356    

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Корюківської районної 

державної адміністрації, Служби у справах дітей Корюківської міської ради, 

керуючись ст. 39 Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської 

обласної ради народних депутатів і президії обласної ради президії 

професійних спілок від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень у 

Чернігівській області», ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

1.1. Бондаренка Іллю В’ячеславовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської РДА від 

05.07.2021 року № 10-18/323. 

1.2. Науменко Діану Олександрівну, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 22.07.2021 року № 01-10/01. 

 1.3. Бабара Микиту Сергійовича, ХХХХ р.н., дитину, позбавлену 

батьківського піклування, черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

 Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 22.07.2021 року № 01-10/01. 



 2. Внести зміни до відповідних списків квартирного обліку осіб, які 

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради 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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 357  

 

Про надання дозволу на встановлення  

пам’ятного знаку 
 

Розглянувши клопотання ГО «Всеукраїнський союз єврейських 

громадських організацій «Об’єднана єврейська община України» від 23.06.2021 

року № 823/общ, керуючись ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати Громадській організації «Всеукраїнський союз єврейських 

громадських організацій «Об’єднана єврейська община України» дозвіл на 

встановлення пам’ятного знаку в селі Бреч, Корюківського району, 

Чернігівської області за координатами 51.731078, 32.339318. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                         Р.АХМЕДОВ 
  

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 358  

 

Про надання дозволу на розміщення  

об’єктів зовнішньої реклами  
 

На підставі клопотання КП «Благоустрій» щодо надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами, керуючись Правилами розміщення 

зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок, Типовими правилами 

розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, ст. 16 Закону України «Про 

рекламу», Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання 

і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання 

тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженими рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII, ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати Фізичній особі – підприємцю Костючок Руслані Олександрівні 

дозвіл на розміщення об’єкту зовнішньої реклами на території міста 

Корюківка Корюківської міської ради строком на 5 років, а саме: 

– тимчасова виносна спеціальна конструкція (рекламний вказівник): 1,50 

м х 0,53 м х 0,25 м, що розташована в м. Корюківка по вул. Шевченка 

навпроти будинку 52; 

– рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді: 1,00 м х 1,00 м, 

що розташований в м. Корюківка по вул. Шевченка, 52 на фасаді будинку. 

 

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) укласти з Фізичною особою – підприємцем Костючок Русланою 

Олександрівною договори на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на 

території населених пунктів Корюківської міської ради. 

 



3. Встановити, що пункт 1 даного рішення набуває чинності з моменту 

укладення договорів, передбачених пунктом 2 даного рішення. 

 

4. Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської міської ради 

(Селюк А.М.) повідомити Фізичну особу – підприємця Костючок Руслану 

Олександрівну про порядок та підстави демонтажу рекламних конструкцій. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 359    

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши заяву Рубан А.А. від 29.07.2021 року, враховуючи рішення 

сьомої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

21.06.2017 року «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання 

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

Корюківської міської ради», 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. Гоголя, 2 м. Корюківка, власник – Рубан Альона Анатоліївна. 

 

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 власника житлового будинку, до якого проводиться 

підключення, дотримуватися п.п. 2.48. - 2.57. «Проведення земляних та/або 

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 57-7/VIII. 

 

 



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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 360  

 

Про виготовлення дубліката  

свідоцтва про право власності 
 

Розглянувши заяву громадян щодо надання дозволу на виготовлення 

дублікату свідоцтва про право власності на нерухоме майно та додані до них 

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

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Бабичу Сергію Володимировичу, Бабич Людмилі 

Олексіївні, Батюшенко (дівоче – Бабич) Марині Сергіївні та Бабич Вікторії 

Сергіївні на оформлення дубліката свідоцтва про право спільної часткової 

власності по ¼ частці на житло – квартиру, що розташована за адресою: 

Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 42 кв. 12, що було 

видано 14.10.1993 року на підставі рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 30.09.1993 року № 138, у зв’язку із зіпсуванням оригіналу. 

1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 14.10.1993 року, 

видане на ім’я Бабича Сергія Володимировича, Бабич Людмили Олексіївни, 

Батюшенко (дівоче – Бабич) Марини Сергіївни та Бабич Вікторії Сергіївни, 

вважати недійсним. 

 

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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 361   

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

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

наявністю подвоєної нумерації, керуючись Порядком присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, що затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 року № 690, ст.ст. 30, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями, що розташовані по вулиці Перемоги під № 51 в місті Корюківка, 

Корюківського району, власниками яких на підставі договору купівлі-продажу 

від 05.05.1982 року № 560 є Лук’янець Володимир Іванович та Лук’янець 

Любов Федорівна, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Перемоги, буд. 53. 

 

2. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями, що розташовані по вулиці Чернігівська під № 14 в місті Корюківка, 

Корюківського району, забудовником яких на підставі типового договору про 

надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку на праві приватної власності з кількістю кімнат від одної до 

п’яти включно від 10.02.1971 року є Янченко Анатолій Іванович, який помер 

09.03.2021 року, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Чернігівська, буд. 20. 

 

3. Присвоїти нову поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями, що розташовані по вулиці Нова під № 14 в селі Рибинськ, 

Корюківського району, власниками яких на підставі свідоцтва про право 



власності на нерухоме майно від 03..12.2008 року є Помаз Олексій Микитович 

та Помаз Ганна Іванівна, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, село Рибинськ, 

вулиця Нова, буд. 10А. 

 

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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 362  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши подання підприємств, установ та організацій, 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 незалежності України, нагородити Почесною грамотою 

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

кожному: 

- Єрмоленко Наталію Григорівну – інженера-програміста комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради – за багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм та вагомий внесок у забезпечення інформаційного супроводу 

медичного обслуговування населення. 

Підстава: подання КНП «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради від 26.07.2021 № 02-20/42. 

- Воловик Світлану Леонідівну – бухгалтера комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради – за сумлінну працю та високий 

професіоналізм. 

Підстава: подання КП «Благоустрій» Корюківської міської ради від 

11.08.2021 № 226. 

- Архинос Людмилу Олексіївну – секретаря приватного 

сільськогосподарського підприємства «Червоний маяк» – за сумлінну працю та 

високий професіоналізм. 

Підстава: подання ПСП «Червоний маяк» від 09.08.2021 № 74. 

- Шемета Ігоря Миколайовича – інженера відділення господарського 

забезпечення відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради – за сумлінну працю та високий професіоналізм. 



Підстава: подання відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради від 06.08.2021 № 01-11/413. 

1.1. 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 550 грн. (п’ятсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) для придбання квітів.  

 

2. З нагоди Конференції педагогічних працівників, за сумлінну працю та 

високий професіоналізм, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської 

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

- Кугук Ірину Іванівну – учителя англійської мови Корюківської гімназії 

Корюківської міської ради; 

- Романенко Тетяну Олександрівну – вчителя-логопеда Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради; 

- Петрикей Олену Борисівну – викладача по класу фортепіано 

Корюківської школи мистецтв ім. О.С.Корнієвського Корюківської міської 

ради.   

Підстава: подання відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Корюківської міської ради від 10.08.2021 № 01-11/423. 

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

профінансувати кошти в сумі 900 грн. (дев’ятсот грн. 00 коп.) для виплати 

матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. (сто п’ятдесят грн. 00 коп.) для 

придбання квітів.  

 

3. З нагоди Дня підприємця, за сумлінну працю та вагомий внесок у 

розвиток міста і громади, нагородити Почесною грамотою Корюківської 

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

- Деменкова Максима Євгенійовича – директора ПП «ДіА» - за 

самовіддану працю та вагомий особистий внесок у розвиток Корюківської 

міської територіальної громади; 

Підстава: подання Сядринського старостинського округу від 10.08.2021           

№ 53/04-03. 

- Веремеєнка Петра Володимировича – фізичну особу-підприємця – за 

самовіддану працю та вагомий особистий внесок у благоустрій Корюківської 

міської територіальної громади. 

Підстава: подання КП «Благоустрій»  Корюківської міської ради від 

11.08.2021 № 227. 

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 села Савинки, нагородити Почесною грамотою 

Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 

грн.: 

- Никифоренко Ірину Валеріївну – директора Савинківського будинку 

культури  – за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у 

розвиток культурної сфери Савинківського старостинського округу. 

Підстава: подання Савинківського старостинського округу від 13.08.2021 

вх. № 221/04-04. 

4.1. 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.  

 

5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату 

Корюківської міської ради (Кожема О.М.) 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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 363  

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, відповідно до 

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

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

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

рішення виконкому Корюківської міської ради від 19.01.2021 року № 30 «Про 

затвердження Порядку надання допомоги на поховання», керуючись пп. 4 п. «а» 

ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

Зіненко Світлані Сергіївні (вул. ХХХХ, с. Шишка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, ІD-картка № 

ХХХХ, орган, що видав – 7420, УНЗЄДДР – ХХХХ)), що здійснила поховання 

Зіненко Валентини Михайлівни, безробітної, яка померла 23.07.2021 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

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

Лисенко Аллі Миколаївні (ХХХХ, м. Чернігів, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ), що здійснила поховання 

Лисенка Андрія Миколайовича, безробітного, який помер 26.07.2021 року. 

2.1.  Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

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

Хобелу Віталію Івановичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ), що здійснив поховання Оселедець Марії Іванівни, безробітної, яка 



 

помер 02.08.2021 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. 

 

 

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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 364  

 

Про надання матеріальної допомоги 
 

Розглянувши клопотання депутатки Корюківської міської ради восьмого 

скликання Михліної Ю.В., звернення громадян та додані до них матеріали, 

керуючись рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання 

від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження Положення про порядок та 

умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги» (зі 

змінами), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 3000,00 грн. (три тисячі гривень 00 

копійок) Денисову Михайлу Степановичу (вул. ХХХХ с. Сядрине 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, ІD-картка № ХХХХ, орган, що видав – 7420, УНЗЄДДР – ХХХХ)) на 

лікування нехронічного захворювання. 

1.1.  Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 

 

 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот 

гривень 00 копійок) Олійнику Віктору Володимировичу (вул. ХХХХ, с. 

Шишківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного 

захворювання. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот 

гривень 00 копійок) Свиридову Анатолію Панасовичу (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 



 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання. 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ «Полікомбанк». 

 

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 

 

17 серпня 2021 року м. Корюківка № 365 

 

Про преміювання   
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора «Трудового 

архіву» Корюківської міської ради, керуючись Положенням про призначення, 

звільнення, умови оплати праці та преміювання керівників підприємств, установ та 

організацій, що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської 

міської ради сьомого скликання від 05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання директора «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни, 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 

 


