
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 01.09.2021 р. № 104 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 03.09.2021 року 

 

1. Про затвердження рішення місцевої комісії з формування пропозицій 

щодо потреби в отриманні субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 

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

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

2. Про зміну об’єкту фінансування. 

3. Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону з 

продажу громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та 

спорудами, що розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., 

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

4. Про приватизацію об’єкта малої приватизації - громадського будинку з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, 

будинок 60-В, шляхом викупу. 

5. Про утворення комісій. 

6. Про затвердження штатних розписів. 

7. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

8. Про надання допомоги на поховання. 

9. Про надання матеріальної допомоги 

10. Про впорядкування адресного господарства. 

11. Про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня». 

12. Про  роботу груп продовженого дня при закладах загальної середньої 

освіти Корюківської міської ради у 2021 – 2022 навчальному році. 

13. Про надання дозволу на зниження рівня води. 

14. Про продаж лісоматеріалів. 

15. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

16. Про схвалення прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 381       

 

Про затвердження рішення місцевої комісії з формування пропозицій щодо 

потреби в отриманні субвенції з державного бюджету місцевому бюджету 

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

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

підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
 

Відповідно до п. 10 Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

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

осіб з їх числа, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2021 року № 615 (зі змінами), рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради від 01.07.2021 року № 300 «Про створення місцевої 

комісії з формування пропозицій щодо потреби в отриманні субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

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

виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа», керуючись п.п. 2 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити рішення місцевої комісії з формування пропозицій щодо 

потреби в отриманні субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на 

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

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 03 вересня 2021 

року, оформлене Протоколом № 1 (додається). 



2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради (Бабич В.С.) подати 

дане рішення та Протокол № 1 від 03.09.2021 року з додатками, що зазначений 

в пункті 1 даного рішення, до Чернігівської обласної державної адміністрації. 

 

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 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 382       

 

Про зміну об’єкту фінансування  
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

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

міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський 

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

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

1. Економію коштів по фінансуванню об’єкту «Капітальний ремонт 

санвузлів акушерсько-гінекологічного відділення КНП «Корюківська ЦРЛ» за 

адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101» в сумі 

19771,00грн. спрямувати на виготовлення проектно-кошторисної документації 

по об’єкту «реконструкція системи забезпечення медичним киснем окремих 

приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради за адресою: 15300, Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 101».  

 

2. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської 

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

міський бюджет на 2021 рік». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 383   

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону з продажу  

громадського будинку з господарськими  

(допоміжними) будівлями та спорудами, 

що розташований за адресою:  

Чернігівська обл., Корюківський р-н., 

с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 60-В 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-

2021-08-11-000074-2 сформований 30.08.2021 року та наданий товариством з 

обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року                

№ 432 (зі змінами), враховуючи рішення сьомої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 08.07.2021 року № 14-7/VIІI «Про включення нового 

об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної власності, що підлягають 

приватизації у 2021 році», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

2021-08-11-000074-2, сформований 30.08.2021 року о 20:06:31 оператором 

електронного майданчика – товариством з обмеженою відповідальністю 

«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», з продажу громадського будинку з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за адресою: 

Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, будинок 

60-В, за ціною продажу лоту – 27 067,00 грн. (двадцять сім тисяча шістдесят сім 

гривень 00 копійок). 

 



2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2021-08-11-000074-

2, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 384   

 

Про приватизацію об’єкта малої приватизації - 

громадського будинку з господарськими  

(допоміжними) будівлями та спорудами, 

що розташований за адресою: Чернігівська обл.,  

Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка,  

будинок 60-В, шляхом викупу 
 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-

2021-08-11-000074-2, сформований 30.08.2021 року о 20:06:31 товариством з 

обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», відповідно до Закону 

України «Про приватизацію державного та комунального майна» (зі змінами), 

Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 року № 432 (зі змінами), на виконання рішення сьомої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 14-7/VIІI 

«Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 році», враховуючи рішення 

виконавчого комітету міської ради від 20.07.2021 року № 306, протокол 

засідання аукціонної комісії від 02.09.2021 року та подання заяви на участь в 

аукціоні від одного покупця, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації - громадський будинок з 

господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що розташований за 

адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка, вулиця Шевченка, 

будинок 60-В, шляхом викупу покупцем – фізичною особою Ячунскієнє 

Діаною Аркадіївною, РНОКПП 2907607469, яка єдина подала заяву на участь в 

аукціоні з продажу об’єкта, за запропонованою нею ціною - 27 067,00 грн 

(двадцять сім тисяч шістдесят сім гривень 00 копійок). 

 



2. Опублікувати на сайті міської ради та в електронній торговій системі 

дане рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Р.АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року 

 

м. Корюківка 

 

№ 385       

 

Про утворення комісій 
 

Враховуючи звернення Деснянського басейнового управління водних 

ресурсів від 25.08.2021 року, норми Положення про порядок призначення 

житлових субсидій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.10.1995 року № 848, з метою проведення інвентаризації земель водного 

фонду на території Корюківської міської територіальної громади, а також з 

метою соціального захисту населення, керуючись ст.ст. 30, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Утворити комісію з проведення інвентаризації водних об’єктів у 

наступному складі: 

Голова комісії: Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 

міського голови. 

Відповідальний секретар комісії: Лупинська Ніна Петрівна, провідний 

інженер з використання водних ресурсів (за згодою); 

Члени комісії: 

Скиба Тетяна Віталіївна, начальник відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Долбіна Людмила Михайлівна, головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 

Чалик Оксана Василівна, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого апарату міської ради; 

Яковенко Вікторія Олександрівна, головний спеціаліст юридичного 

відділу виконавчого апарату міської ради; 

Староста (відповідно до місцезнаходження пасіки) або особи, на яких 

покладено виконання обов’язків старост. 

 

 

 



2. Утворити комісію з обстеження технічного стану житлових приміщень 

(будинків, квартир) у наступному складі:  

Голова комісії – Олійник Світлана Олександрівка, начальник відділу 

надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради; 

Члени комісії: 

Демяненко Ірина Віталіївна, головний спеціаліст сектору реєстрації місця 

проживання відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради; 

Минко Тетяна Вікторівна, адміністратор сектору адміністративних послуг 

відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради; 

Хижняк Наталія Олексіївна, спеціаліст І категорії сектору реєстрації 

місця проживання відділу надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради; 

Яковець Сергій Миколайович, державний реєстратор сектору державної 

реєстрації відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату 

міської ради. 

2.1. Комісії складати акт обстеження технічного стану житлового 

приміщення (будинку, квартири) за формою згідно з додатком до Порядку 

надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 

2014 року № 505. 

  

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 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 386     

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання Корюківського ДНЗ № 4 «Веселка» еколого-

натуралістичного напряму Корюківської міської ради, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити з 01 вересня 2021 року штатний розпис Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 

напряму Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

13.05.2021 року № 199 «Про затвердження штатних розписів», вважати таким, 

що втратив чинність з 01.09.2021 року. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                  Р.АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 387     

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши заяву Сірого С.М. від 20.08.2021 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. Лермонтова,3 м. Корюківка, власник – Сірий Сергій 

Миколайович. 

 

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 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 388   

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Бардакова С.Г.. та додані до неї 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) 

Бардакову Сергію Григоровичу (вул. ХХХХ, с. Шишківка Корюківського 

району, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, 

паспорт серії ХХХХ), що здійснив поховання Бардакова Олександра 

Григоровича, безробітного, який помер 20.08.2021 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

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

«Ощадбанк». 

 

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 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 389   

 

Про надання матеріальної допомоги 
 

Розглянувши 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 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот 

гривень 00 копійок) Риженковій Катерині Федорівні (вул. ХХХХ м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії 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) Ісаченко Анжеліці Сергіївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

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

ліквідацію наслідків стихійного лиха (пожежі). 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

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

«Ощадбанк». 
 

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

гривень 00 копійок) Галкіній Ніні Григорівні (вул. ХХХХ, с. Сахутівка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на ліквідацію наслідків стихійного лиха (пожежі). 

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 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 390    

 

Про впорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення Феська М.О. та додані до нього документи, у 

зв’язку з виявленням невідповідності адреси фактичному розташуванню 

об’єкта нерухомого майна, 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, власником якого 

на підставі свідоцтва про право приватної власності на житловий будинок від 

06.06.1980 року № 1843 є Фесько Микола Олександрович, а саме: 

Україна Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Весняна, буд. 7. 

 

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 

  

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 391       

 

Про порушення клопотання про 

присвоєння почесного звання  

України «Мати-героїня» 

 

Розглянувши заяву Михайлової Л.Ф. та додані до неї документи, керуючись 

Законом України «Про державні нагороди України», Указом Президента України 

від 29.06.2001 року № 476/2001 «Про почесні звання України», ст. 39 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

Михайловій Любові Федорівні, жительці міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, яка народила та виховала до восьмирічного віку матері 

шістьох дітей. 

 

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 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 392   

 

Про  роботу груп продовженого дня  

при закладах загальної середньої освіти  

Корюківської міської ради 

у 2021 – 2022 навчальному році 
  

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 року № 677 «Про 

затвердження Порядку створення груп продовженого дня у державних і 

комунальних закладах загальної середньої освіти», з метою організації 

навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, формування в учнів 

ключових компетентностей, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Створити групи продовженого дня при закладах загальної середньої 

освіти Корюківської міської ради у 2021 – 2022 навчальному році згідно 

додатку. 

 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Корюківської міської 

ради при яких створено групи подовженого дня, зазначені у пункті 1 даного 

рішення, забезпечити організацію їх діяльності. 

 

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

(Наумчик І.В.): 

3.1. Забезпечити контроль за функціонуванням груп продовженого дня, 

зазначених у пункті 1 даного рішення. 

3.2. Подати на чергове пленарне засідання сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання дане рішення для затвердження. 

 



4. 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 03.09.2021 року № 392 

 

 

                                                    

Міський голова                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

№ 

п/п 

Назва  

навчального закладу 

Кількість  

груп 

Кількість 

учнів 

1 Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 7 189 

2 Корюківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 3 90 

3 Наумівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 30 

4 Сядринська ЗОШ І-ІІІ ст. 1 30 

5 Корюківська ЗОШ І ст. № 2 4 120 

6 Перелюбська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 50 

Всього  18 509 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 393   

 

Про надання дозволу  

на зниження рівня води 
 

Розглянувши клопотання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 

16.08.2021 року, керуючись ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалери – 

КФТП» дозвіл на зниження рівня води на 80 см з нижнього ставка річки Бреч з 

20 вересня по 01 листопада 2021 року на час проведення будівельних робіт на 

пішохідній частині від вулиці Мічуріна до вулиці Червонохутірська з                        

01 вересня по 01 листопада 2021 року. 

 

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 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 394    

 

Про продаж лісоматеріалів  
 

Розглянувши звернення Устименка С.В. та додані до нього документи 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати підтвердження Устименку Сергію Васильовичу, жителю                          

вул. Садова, буд. 77А, м. Корюківка Корюківського району Чернігівської 

області, на придбання круглих лісоматеріалів в кількості 60 куб.м. для 

будівництва індивідуального житлового будинку та господарської будівлі на 

земельній ділянці, що перебуває у приватній власності заявника (кадастровий 

номер 7422410100:01:002:1593). 

1.1.  Звернутися із клопотанням до Державного підприємства 

«Корюківське лісове господарство» про продаж Устименку Сергію 

Васильовичу, жителю вул. Садова, буд. 77А, м. Корюківка Корюківського 

району Чернігівської області, круглих лісоматеріалів в кількості 60 куб.м.  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                             Р.АХМЕДОВ 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 395    

 

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 15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський 

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

Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

1. Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету по 

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

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

в сумі 354996,00грн.  

 

2. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти 

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

предметів довгострокового користування» в сумі 354996,00грн. на придбання 

комп’ютерного класу для Корюківської гімназії. 

 

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

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

 

4. Контроль за 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 

 

03 вересня 2021 року м. Корюківка № 396    

 

Про схвалення прогнозу бюджету 

Корюківської міської територіальної громади 

на 2022-2024 роки  
      

Відповідно до ст.ст. 75, 751 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року № 314 «Про 

затвердження Типової форми прогнозу місцевих бюджетів та Інструкції щодо 

його складання» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Корюківської 

міської ради від 05.08.2021 року № 326 «Про затвердження Інструкції щодо 

складання прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

1. Схвалити прогноз бюджету Корюківської міської територіальної громади 

на 2022 -2024 роки, що додається.  

 

2. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І. 

подати прогноз бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 -

2024 роки на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.АХМЕДОВ 

 

 


