
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 17.09.2021 р. № 108 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 21.09.2021 року 

 

1. Про субвенцію з державного бюджету. 
2. Про додаткову дотацію з обласного бюджету. 
3. Про іншу субвенцію з обласного бюджету. 
4. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 
5. Про розподіл фінансування. 
6. Про зміну об’єкту фінансування. 
7. Про затвердження дефектного акту та локального кошторису. 
8. Про затвердження списків дітей, які проживають на території 

населених пунктів Корюківської міської ради. 
9. Про затвердження звітів про оцінку майна. 
10. Про оренду майна міської комунальної власності  
11. Про створення інклюзивної групи. 
12. Про затвердження структури та штатних розписів. 
13. Про забезпечення функціонування прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу на території Корюківської міської територіальної 

громади. 
14. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Корюківської міської ради. 
15. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету. 

16. Про затвердження цін на послуги КП «Благоустрій» з організації 

проведення державної реєстрації шлюбу. 

17. Про затвердження калькуляції вартості послуги КП «Благоустрій». 

18. Про квартирний облік. 

19. Про надання статусу службового житла та видачу ордеру. 

20. Про преміювання. 

21. Про затвердження нормативів питного водопостачання. 

22. Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі 

водопостачання. 

23. Про виготовлення дубліката свідоцтва про право власності. 

24. Про упорядкування адресного господарства. 

25. Про привітання Матюхи Н.А. з нагоди ювілею. 

26. Про нагородження Почесними грамотами Корюківської міської ради. 

27. Про знесення зелених насаджень. 

28. Про переведення квартири з житлового в нежитловий фонд. 

29. Про погодження річного плану та інвестиційної програми Акціонерному 

товариству «Облтеплокомуненерго». 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 397  

 

Про субвенцію з державного бюджету 
 

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09. 2021 року                  

№ 1047-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» 

у 2021 році» міському бюджету виділена субвенція з державного бюджету в сумі 

495 000,00 грн (ККД 41032700). У зв’язку з цим, 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», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити головним розпорядником коштів субвенції з  державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для 

кращих результатів» в сумі 495 000,00 грн – Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради (КПКВКМБ 0611172 «Виконання заходів в 

рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»). 

 

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/VIII «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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 398    

 

Про додаткову дотацію з  

обласного бюджету 

 

Згідно розпорядження голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 13.09.2021 року № 878 «Про розподіл додаткової дотації на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я» міському бюджету виділена додаткова дотація на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я в сумі 1 317 700,00 грн (ККД 41040200). У зв’язку з 

цим, керуючись п. 15 рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIІI «Про міський бюджет на 2021 рік»,               

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Спрямувати кошти додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

в сумі 817 000,00 грн на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 

Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська центральна 

районна лікарня Корюківської районної ради». 

Головний розпорядник –Корюківська міська рада. 

Одержувач бюджетних коштів - послуг КНП «Корюківська центральна 

районна лікарня». 

 

2. Спрямувати кошти додаткової дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

в сумі 500 000,00 грн на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, в тому 

числі на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 423 970,00 грн та інші 

поточні видатки загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 76 030,00 грн. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 



3. Затвердити помісячний розпис дотації на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

згідно додатку. 

 

4. 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». 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



грн.

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

Корюківська міська рада 0

КНП "Корюківська центральна районна 

лікарня
34720 274160 244920 263900 817700

Відділ освіти, культури, молоді та спорту
50000 150900 134780 164320 500000

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 84720 425060 379700 428220 1317700

Міський голова Ратан АХМЕДОВ

Помісячний розпис додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 21 вересня  2021 року № 398 

"Про додаткову дотацію з обласного бюджету"



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 399   

 

Про іншу субвенцію з  

обласного бюджету 
 

Згідно спільного розпорядження голів Чернігівської обласної державної 

адміністрації та Чернігівської обласної ради від 14.09.2021 року № 45 «Про 

виділення коштів» міському бюджету виділена інша субвенція з обласного 

бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 

10000,00 грн (ККД 41053900). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Спрямувати кошти іншої субвенції з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 10000,00 грн за пропозицією 

депутата Чернігівської обласної ради Левицького О.С. на ремонт сходів 

Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-

натуралістичного напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області. 

Головний розпорядник –Корюківська міська рада. 

Розпорядник ІІІ ступеня - ДНЗ № 4 «Веселка». 

 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 400 

 

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», виконавчий комітет 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 663 100,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 

423970,00 грн та по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

в сумі 26 030,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в сумі 

15607,00 грн, в тому числі по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 12223,00 грн, по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 1200,00 грн 

та по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2184,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити призначення по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 64475,00 грн. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 



комунальних)» в сумі 14000,00 грн та по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 

в сумі 1607,00 грн. 

 

3. Зменшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-

комунального господарства» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об’єктів» в сумі 46 030,00 грн. 

 

4. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 

міського бюджету, а саме: 

- по КПКВКМБ 0113124 «Створення та забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі» по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання та предметів довгострокового користування» в сумі 46 030,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0117322 «Будівництво медичних установ та закладів» по 

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в 

сумі 363 100,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 300 000,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0615031«Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання та предметів довгострокового користування» в сумі 64475,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0617325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної 

культури і спорту» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших 

об’єктів» в сумі 450 000,00 грн.  

 

5. 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». 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 401 

 

Про розподіл 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», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Кошти в сумі 170 000,00 грн, що виділені на КПКВКМБ 0117363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» розподілити: 

- на придбання автоклава для Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради 

(Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Шевченка. 101) в сумі 

40000,00 грн; 

- на придбання апарату штучної вентиляції легень для Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради (Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 101) в сумі 50 000,00 грн; 

-на придбання дефібриляторів (2 шт.) для Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради (Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Шевченка, 101) в 

сумі 40 000,00 грн; 

-на придбання дозаторів лікувальних речовин (5 шт.) для Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради (Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, 

вул. Шевченка, 101) в сумі 15 000,00 грн; 

-на придбання систем моніторингу фізіологічних показників (4 шт.) для 

Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна 



лікарня» Корюківської міської ради (Чернігівська обл., Корюківський р-н, 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 101) в сумі 25 000,00 грн. 

 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 402  

 

Про зміну об’єкту фінансування  
      

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М., 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», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Економію коштів по фінансуванню об’єкту «Реконструкція нежитлового 

приміщення під автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна, 9-а, м.Корюківка, 

Чернігівської обл. без зміни функціонального призначення та зовнішньої 

конфігурації будівлі» коригування в сумі 35200,00 грн спрямувати на 

виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 

внутрішніх електричних мереж нежитлового приміщення (гараж) по                             

вул. Вокзальна, 9А м.Корюківка, Чернігівська область».  

 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 403   

 

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», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний ремонт асфальтного покриття доріг 

комунальної власності по Корюківській ТГ (додаткові послуги)», що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 404     

 

Про затвердження списків дітей,  

які проживаютьна території  

населених пунктів  

Корюківської міської ради 

 

Відповідно до Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року                   

№ 684 (зі змінами), ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення здобуття загальної середньої освіти усіма дітьми 

шкільного віку, які проживають на території Корюківської міської ради, 

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Затвердити списки дітей, яким на 01 вересня 2021 року виповнилося                       

5 років, та списки дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які постійно проживають 

на території населених пунктів Корюківської міської ради.  

 

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

(Наумчик І.В.) забезпечити у контрольному стані зберігання списків та контроль 

за охопленням навчанням дітей від 6 до 18 років.  

 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 405  

 

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська центральна районна лікарня» 

від 20.09.2021 року № 03-05/765 та № 03-05/766, надані орендарями звіти про 

оцінку майна: частини приміщення вестибюля центрального входу в стаціонар 

КНП «Корюківська ЦРЛ» загальною площею 1,00 кв.м. на першому поверсі в 

нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області; нежитлові 

будівлі – гаражний бокс та 2 кімнати будівлі гаража, загальною площею 57,48 

кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 89, м. Корюківка, 

Чернігівської області, що перебувають на балансі КНП «Корюківська 

центральна районна лікарня», керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», ст. 29 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: частини приміщення вестибюля 

центрального входу в стаціонар КНП «Корюківська ЦРЛ» загальною площею 

1,00 кв.м. на першому поверсі в нежитловій будівлі – корпус КНП 

«Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 101,                         

м. Корюківка, Чернігівської області, виконаний суб’єктом оціночної діяльності 

Приватне підприємство «Аксіома». Згідно звіту ринкова вартість майна для 

цілей оренди станом на 03.08.2021 року становить 2 375,00 грн (дві тисячі 

триста сімдесят п’ять гривень 00 копійок) без врахування ПДВ, крім того ПДВ 

475,00 грн (чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок).  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлові будівлі – гаражний бокс та 

2 кімнати будівлі гаража, загальною площею 57,48 кв.м., що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 89, м. Корюківка, Чернігівської області, виконаний 



суб’єктом оціночної діяльності Фізична особа – підприємець Дрозд Юрій 

Олександрович. Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди станом 

на 29.06.2021 року становить 81 500,00 грн (вісімдесят одна тисяча п’ятсот 

гривень 00 копійок), без врахування ПДВ.  

 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 406     

 

Про оренду  майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши звернення КНП «Корюківська центральна районна лікарня»  

від 30.08.2021 року № 03-05/706, від 09.09.2021 року № 03-05/737, відповідно 

до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Замінити сторону – орендодавця з Комунального некомерційного 

підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської 

ради на Корюківську міську раду в договорі оренди нерухомого майна 

комунальної власності від 14.01.2016 року, укладеного з Комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської 

обласної ради, на оренду приміщення площею 292,8 кв.м. на третьому поверсі 

п’яти поверхової нежитлової будівлі стаціонару корпусу КНП «Корюківська 

ЦРЛ», за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області, 

шляхом складення акта про заміну сторони у договорі оренди.  

1.1. Оприлюднити в електронній торговій системі акт про заміну сторони 

в договорі оренди, зазначеному в пункті 1 рішення. 

 

2. Погодити Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради дострокове розірвання 

договору оренди майна міської комунальної власності від 02.03.2015 року, 

укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ліки України», на 

оренду приміщення площею 40,25 кв.м. на першому поверсі три поверхової 

нежитлової будівлі поліклініки корпусу КНП «Корюківська ЦРЛ», за адресою: 

вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області. 

 



3. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), КНП «Корюківська 

центральна районна лікарня» (Пивовар С.Г.) забезпечити виконання даного 

рішення. 

 

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                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 407  

 

Про створення інклюзивної групи 
 

Розглянувши клопотання ДНЗ № 4 «Веселка», з метою реалізації права дітей 

на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, 

керуючись наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 06.02.2015 року № 104/52 «Про затвердження Порядку 

комплектування інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 року № 530 «Про 

затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти», Законом України «Про дошкільну освіту», ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

        

1. Закрити з 01 вересня 2021 року інклюзивну групу для дітей з особливими 

освітніми потребами на базі групи «Сонечко» Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного напрямку 

Корюківської міської ради Чернігівської області. 

 

2. Відкрити з 13 вересня 2021 року інклюзивну групу для дітей з особливими 

освітніми потребами на базі старшої групи «Б» «Барвінчата» Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 

напрямку Корюківської міської ради Чернігівської області. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 408      

 

Про затвердження структури та  

штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради, КНП «Корюківська ЦРЛ», ДНЗ № 4 «Веселка», відповідно до             

п. 1.4. Положення про Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 

ради (нова редакція), що затверджене рішенням шостої позачергової сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 27.05.2021 року № 2-6/VIII, 

до абз. 5 п. 8.1. Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради (нова 

редакція), що затверджений рішенням сорок першої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 06.10.2020 року № 6-41/VII, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 01 жовтня 2021 року структуру та штатний розпис Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Пункт 5 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

16.06.2021 року № 264 «Про затвердження структур та штатних розписів», 

вважати таким, що втратив чинність з 01.10.2021 року. 

 

2. Погодити Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська 

центральна районна лікарня» Корюківської міської ради перейменування 

приймально-діагностичного відділення у відділення екстреної медичної 

допомоги. 

2.1. Затвердити з 01 жовтня 2021 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради, що додається. 



2.2. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

«Про затвердження штатних розписів» від 11.03.2021 року № 99 вважати таким, 

що втратив чинність з 01.10.2021 року. 

 

3. Затвердити з 13 вересня 2021 року штатний розпис Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» еколого-натуралістичного 

напряму Корюківської міської ради Чернігівської області, що додається. 

3.1. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

03.09.2021 року № 386 «Про затвердження штатних розписів», вважати таким, 

що втратив чинність з 13.09.2021 року 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 409     

 

Про забезпечення функціонування  

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу на території Корюківської міської 

територіальної громади 
 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року             

№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини», від 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження Положення про 

прийомну сім’ю», від 26.04.2002 року № 564 «Про затвердження Положення 

про дитячий будинок сімейного типу», наказу Міністерства соціальної політики 

України від 03.02.2021 року № 48 «Про затвердження Примірного порядку 

передавання документації щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, від служб у справах дітей районних державних адміністрацій до 

служб у справах дітей виконавчих органів міських рад, сільських та селищних 

рад», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Забезпечити функціонування прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу на території Корюківської міської територіальної громади: 

1.1. Прийомної сім’ї Будлянського Володимира Михайловича,                

ХХХХ року народження, та Будлянської Ірини Олексіївни, ХХХХ року 

народження, за адресою: вулиця Стрільця, будинок 72, село Наумівка 

Корюківського району Чернігівської області, створеної та функціонуючої 

відповідно до розпоряджень Корюківської районної державної адміністрації від 

15 січня 2007 року № 8 «Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї 

дітей», від 21 серпня 2012 року № 350 «Про поповнення прийомної сім’ї», від 

31 липня 2015 року № 233 «Про поповнення прийомної сім’ї», в якій 

виховується дитина, позбавлена батьківського піклування, Демченко Вікторія 

Костянтинівна, ХХХХ року народження, та особи з числа дітей, позбавлених 



батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ 

року народження. 

1.2. Прийомної сім’ї Гончаренко Ірини Василівни, ХХХХ року 

народження, зареєстрованої за адресою: вулиця П.Лісового, будинок 21, село 

Бреч Корюківського району Чернігівської області, фактично проживають за 

адресою: вулиця Соборна, будинок 92, місто Корюківка Чернігівської області, 

створеної та функціонуючої відповідно до розпорядження Корюківської 

районної державної адміністрації від 27 квітня 2010 року № 133 «Про 

створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дітей», в якій виховуються 

дитина-сирота ХХХХ, ХХХХ року народження, та особа з числа дітей-сиріт 

ХХХХ, ХХХХ року народження.  

1.3. Прийомної сім’ї Лободи Івана Федоровича, ХХХХ року 

народження, Лободи Світлани Миколаївни, ХХХХ року народження, за 

адресою: вулиця Перемоги, будинок 7, квартира 1, село Рибинськ 

Корюківського району Чернігівської області, створеної та функціонуючої 

відповідно до розпорядження Корюківської районної державної адміністрації 

від 19 квітня 2011 року № 137 «Про створення прийомної сім’ї та влаштування 

до неї дітей», в якій виховуються особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ 

року народження. 

1.4. Прийомної сім’ї Хряпка В’ячеслава Володимировича, ХХХХ року 

народження, та Хряпко Тетяни Олександрівни, ХХХХ року народження, за 

адресою: провулок Корнієвського, буд. 2А, місто Корюківка Чернігівської 

області, створеної та функціонуючої відповідно до розпорядження 

Корюківської районної державної адміністрації від 14 червня 2011 року № 233 

«Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини», в якій 

виховується дитина, позбавлена батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ року 

народження. 

1.5. Прийомної сім’ї Афанасенка Валерія Миколайовича, ХХХХ року 

народження, та Афанасенко Людмили Олександрівни, ХХХХ року народження, 

за адресою: вулиця Осіння, буд. 20, місто Корюківка Чернігівської області, 

створеної та функціонуючої відповідно до розпорядження Корюківської 

районної державної адміністрації від 23 серпня 2013 року № 245 «Про 

створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дитини», в якій виховується 

особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ року 

народження. 

1.6. Прийомної сім’ї Биченко Ніни Євгеніївни, ХХХХ року народження, 

за адресою: вулиця Центральна, будинок 2, квартира 1, село Буда 

Корюківського району Чернігівської області, створеної та функціонуючої 

відповідно до розпорядження Корюківської районної державної адміністрації 

від 27 жовтня 2016 року № 477 «Про створення прийомної сім’ї та влаштування 

до неї дітей», в якій виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, 

ХХХХ, ХХХХ року народження, та ХХХХ, ХХХХ року народження. 

1.7. Прийомної сім’ї Русіної Катерини Володимирівни, ХХХХ року 

народження, Русіна Анатолія Павловича, ХХХХ року народження, за адресою: 



вулиця Гагаріна, будинок 48 Б, село Савинки Корюківського району 

Чернігівської області, створеної та функціонуючої відповідно до 

розпорядження Корюківської районної державної адміністрації від 12 вересня 

2019 року № 208 «Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дітей», 

в якій виховується дитина, позбавлена батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ 

року народження. 

1.8. Прийомної сім’ї Хоменка Сергія Олександровича, ХХХХ року 

народження, та Хоменко Олени Володимирівни, ХХХХ року народження, за 

адресою: вулиця Шевченка, будинок 74 квартира 17, місто Корюківка 

Чернігівської області, створеної та функціонуючої відповідно до 

розпорядження Корюківської районної державної адміністрації від 17 травня 

2021 року № 158 «Про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї 

дитини», в якій виховується дитина, позбавлена батьківського піклування, 

ХХХХ, ХХХХ року народження. 

1.9. Дитячого будинку сімейного типу Бабича Сергія Івановича,            

ХХХХ року народження, Бабич Валентини Феодосіївни, ХХХХ року 

народження, за адресою: вулиця Свободи, будинок 3, місто Корюківка  

Чернігівської області, створеного та функціонуючого відповідно до 

розпорядження Корюкіської районної державної адміністрації від 24 листопада 

2008 року № 504 «Про перепрофілювання прийомної сім’ї Бабич у дитячий 

будинок сімейного типу», від 03 січня 2018 року № 3 «Про влаштування дитини 

у дитячий будинок сімейного типу», в якому виховуються діти, позбавлені 

батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ року народження, ХХХХ, ХХХХ року 

народження, ХХХХ, ХХХХ року народження, особа з числа дітей-сиріт ХХХХ, 

ХХХХ року народження, особа з числа дітей, позбавлених батьківського 

піклування, ХХХХ, ХХХХ року народження. 

1.10. Дитячого будинку сімейного типу Влади Маргарити 

Володимирівни, ХХХХ року народження, за адресою: вулиця Центральна, буд. 

5, с. Довга Гребля Корюківського району Чернігівської області, створеного та 

функціонуючого відповідно до розпорядження Корюківської районної 

державної адміністрації від 07 травня 2021 року № 150 «Про створення 

дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї Влади М.В.», в якому 

виховуються діти, позбавлені батьківського піклування, ХХХХ, ХХХХ року 

народження, ХХХХ, ХХХХ року народження, ХХХХ, ХХХХ року народження, 

ХХХХ, ХХХХ року народження, ХХХХ, ХХХХ року народження, ХХХХ, 

ХХХХ року народження. 

 

2. Службі у справах дітей Корюківської міської ради (Одерій О.А.): 

2.1. Підготувати проєкти договорів між прийомними батьками, батьками-

вихователями та Корюківською міською радою про організацію діяльності на 

території Корюківської міської територіальної громади 8 (восьми) прийомних 

сімей та 2 (двох) дитячих будинків сімейного типу (далі – договір). 

2.2. Здійснювати контроль за виконанням договорів, а також за умовами 

проживання та виховання прийомних дітей та дітей-вихованців. 



2.3. Один раз на рік готувати звіти про стан утримання і розвитку дітей в 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

 

3. Відділу соціальних служб Центру надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради (Васильченко С.М.): 

3.1. Закріпити за прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного 

типу фахівця відділу, який пройшов відповідну підготовку. 

3.2. Забезпечити надання послуги соціального супроводу прийомних сімей 

та дитячих будинків сімейного типу, спрямованої на створення належних умов 

функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

3.3. Надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до               

15 грудня щорічну інформацію про ефективність функціонування прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

 

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

(Наумчик І.В.): 

4.1. Забезпечити право на здобуття дошкільної та загальної середньої 

освіти прийомними дітьми та дітьми-вихованцями, а у разі потреби – 

забезпечити індивідуальне навчання. 

4.2. Забезпечити безкоштовне оздоровлення прийомних дітей та дітей-

вихованців в оздоровчих закладах. 

4.3. Надавати Службі у справах дітей Корюківської міської ради до                    

15 грудня щорічні звіти про рівень розвитку та знань прийомних дітей та дітей-

вихованці, систематичність відвідування ними дошкільних та загальноосвітніх 

закладів, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, своєчасність і 

якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, 

позашкільних заходів, участь прийомних батьків та батьків-вихователів у 

вихованні дітей, тощо. 

 

5. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради (Лещенко С.В.): 

5.1. Закріпити сімейного лікаря за прийомними дітьми та дітьми-

вихованцями. 

5.2. Організувати двічі на рік проходження прийомними дітьми та дітьми-

вихованцями медичного огляду, здійснювати диспансерний нагляд за ними. 

5.3. В разі необхідності забезпечувати прийомних дітей та дітей-

вихованців безкоштовним санаторно-курортним лікуванням. 

 

6. Рекомендувати Управлінню соціального захисту населення 

Корюківської районної державної адміністрації (Самсон С.І.): 

6.1. Здійснювати призначення та виплати державної соціальної допомоги 

прийомним дітям та дітям-вихованцям, грошового забезпечення прийомним 

батькам та батькам-вихователям у межах видатків, передбачених державним 

бюджетом на утримання прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 



6.2. Здійснювати зазначені виплати на прийомних-дітей та дітей-

вихованців, грошове забезпечення прийомним батькам та батькам-вихователям 

щомісяця до 20 числа. 

6.3. Надавати інформацію Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради про призначення та виплату державної соціальної допомоги прийомним 

дітям та дітям-вихованцям, грошового забезпечення прийомним батькам та 

батькам-вихователям, а також інформувати про причини непризначення, 

невиплати чи припинення зазначених виплат. 

 

7. Рекомендувати Корюківському районному відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Чернігівській області (Солохненко Р.А.) 

щорічно до 15 грудня надавати Службі у справах дітей Корюківської міської 

ради інформацію про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку 

прийомних дітей, дітей-вихованців, прийомних батьків та батьків-вихователів. 

 

8. 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                     Ратан АХМЕДОВ 

 

   

   



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 410     

 

Про комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних  

ситуацій Корюківської міської ради  
 

З метою координації діяльності органів місцевого самоврядування, 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної 
безпеки, захисту населення і території Корюківської міської територіальної 
громади від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій і реагування на них, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.06.2015 року № 409 «Про затвердження Типового 

положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій» (із змінами), п. 2 ч. 3 ст. 6, ч. 2 ст. 19 Кодексу 

цивільного захисту України, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Утворити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Корюківської міської ради та затвердити її склад, що 
додається. 

 
2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської, ради, що додається.  
  

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 
від 22 грудня 2020 року № 444 «Про утворення комісій», а саме по тексту рішення 

виключити слова:  
«Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Голова комісії – Ахмедов Ратан Ратанович, міський голова.  



 

Заступник голови комісії – Биков Олександр Миколайович, заступник 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

Члени комісії: Савченко Олександр Миколайович, перший заступник 
міського голови;  

Ващенко Іван Олександрович, начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської  ради,  
Галущенко Сергій Володимирович, заступник начальника комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради;  
Жоголко Андрій Олександрович, начальник Корюківської житлово- 

експлуатаційної контори;  
Селюк Анатолій Михайлович, начальник комунального підприємства 

«Благоустрій» Корюківської міської ради;». 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 
 

 
Міський голова                        Ратан АХМЕДОВ 
  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  
Корюківської міської ради 

від 21 вересня 2021 року № 410 
 

Склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Корюківської міської ради 

 

Ахмедов Ратан Ратанович  міський голова, голова комісії  

 

Биков Олександр 
Миколайович 

 заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради,  

заступник голови комісії  

 

Ващенко Іван  

Олександрович 

 начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради, 
секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Аухімік Андрій 
Володимирович 

 начальник Корюківського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби  
в Чернігівській області (за згодою) 

 

Галущенко Сергій 
Володимирович 

 заступник начальника Комунального 
підприємства «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради 

 

Жоголко Андрій 
Олександрович 

  начальник Корюківської житлово- 
експлуатаційної контори 

 

Кобець Максим  
Сергійович 

 заступник начальника Корюківського 
районного відділу ГУ ДСНС України у 

Чернігівській області (за згодою) 

Кузюра Ольга 

Петрівна 

 завідувач Корюківським міськрайонним 

відділом ДУ «Чернігівський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) 

 

Савченко Олександр 
Миколайович 

 перший заступник міського голови 

 

Селюк Анатолій 
Михайлович 

 начальник Комунального підприємства 
«Благоустрій» Корюківської міської ради 

 
 

Міський голова                Ратан АХМЕДОВ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 
від 21 вересня 2021 року № 410 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій  
Корюківської міської ради 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
м. Корюківка 

2021 рік 



 

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
Корюківської міської ради (далі – комісія) є постійно діючим органом, який 

створюється рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради для 
координації діяльності підприємств, установ та організацій, пов’язаної із 
забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і території 

Корюківської міської територіальної громади від наслідків надзвичайних ситуацій, 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. 

 
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а 

також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням. 

 
3. Основними завданнями комісії є: 

3.1. Координація діяльності підприємств, установ та організацій, пов’язаної 
із: 

3.1.1. Функціонуванням Корюківської міської ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області; 

3.1.2. Здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, 

а також населення, про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації 
та інформування про дії в умовах такої ситуації; 

3.1.3. Залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, надання гуманітарної допомоги; 
3.1.4. Забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

3.1.5. Навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 
3.1.6. Визначенням меж зони надзвичайної ситуації; 

3.1.7. Здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення 
надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 

3.1.8. Організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, залученням для цього необхідних сил і засобів; 

3.1.9. Організацією та здійсненням:  

- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок 
виникнення надзвичайної ситуації; 

- заходів з евакуації (у разі потреби); 
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту 

населення і територій від насідків надзвичайної ситуації; 
3.1.10. Вжиттям заходів до забезпечення готовності Корюківської міської 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Чернігівської області до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

3.1.11. Здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної 
ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

3.1.12. Інформуванням органів управління цивільного захисту та населення 
про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

3.1.13. Забезпеченням:  

- функціонування об’єктів критичної інфраструктури під час реагування на 
надзвичайну ситуацію; 

- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під 
час виникнення надзвичайної ситуації; 

- безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг всіх видів 
зв’язку; 

- санітарного та епідемічного благополуччя населення. 
3.1.14. Організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня; 
3.1.15. Встановлення кількісних та якісних показників виведення з ладу 

транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, 
комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або 

інших трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо.  
3.2. Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що 

виникають під час функціонування Корюківської міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області, 
порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки 

життєдіяльності населення, зокрема у сферах енергетики, фінансів, соціального 
захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища та здійснення 

заходів щодо: 
3.2.1. Соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення 

надзвичайної ситуації; 
3.2.2. Медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 

надзвичайної ситуації. 
3.3. Підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій, 

під час реагування на надзвичайну ситуацію. 
 
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

4.1. У режимі повсякденної діяльності: 
4.1.1. Здійснює координацію діяльності щодо розроблення і виконання 

цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно -
екологічної безпеки; 

4.1.2. Організовує та здійснює заходи щодо забезпечення цивільного захисту 
населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих 

матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі 
виникнення надзвичайної ситуації; 



 

4.1.3. Бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення 
діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що 

використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо); 
4.1.4. Координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 

інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових 

харчових отруєнь населення. 
4.2. У режимі підвищеної готовності:  

4.2.1. Здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження 
та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій 

і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, 
обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, 

прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів; 
4.2.2. Організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту 

населення і територій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної 
ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів; 

4.2.3. Забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації місцевого рівня; 

4.2.4. Готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування 
заходів реагування на надзвичайну ситуацію; 

4.2.5. Координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 

захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких 

резервів; 
4.2.6. Сприяє стабільному виробництву, передачі, постачанню і 

використанню енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації 
підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу. 

4.3. У режимі надзвичайної ситуації: 
4.3.1. Забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління, сил та засобів Корюківської міської ланки територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту Чернігівської області, а також 

громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало 
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

4.3.2. Організовує та контролює роботу з локалізації або ліквідації  

надзвичайної ситуації місцевого рівня; 
4.3.3. Залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 
використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і 

запасів; 
4.3.4. Вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт у небезпечних районах на території Корюківської міської 
територіальної громади; 



 

4.3.5. Забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 
постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

4.3.6. Встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та 
організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і 
населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня; 

4.3.7. Організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього 
природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 
4.3.8. Приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації 

за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до 
відповідних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - 

ДСНС України) зазначених матеріалів; 
4.3.9. Вивчає обставини, що склалися, та подає Виконавчому комітету 

Корюківської міської ради, інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та 
результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо 

подальших дій із запобігання її розвитку.  
 

4.4. У режимі надзвичайного стану: 
4.4.1. Забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління та сил Корюківської міської ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Чернігівської області з урахуванням 
особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також 
інших нормативно-правових актів; 

4.4.2. Здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення 
безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території Корюківської міської територіальної громади. 

4.5. Проводить моніторинг стану виконання територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та 

організаціями, що розташовані на території Корюківської міської територіальної 
громади, покладених на них завдань з питань цивільного захисту населення, 
готовності до дій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації. 

 
5. Комісія має право: 

5.1. Залучати у разі потреби в установленому чинним законодавством порядку 
до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби 

Корюківської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту Чернігівської області; 

5.2. Заслуховувати інформацію керівників територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 

розташованих на території Корюківської міської територіальної громади, з питань, 



 

що належать до їх компетенції щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і 
давати їм відповідні доручення; 

5.3. Одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території 
Корюківської міської територіальної громади, матеріали і документи, необхідні для 

вирішення питань, що належать до її компетенції; 
5.4. Залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території Корюківської міської територіальної громади (за 

погодженням з їх керівниками); 
5.5. Розглядати матеріали розслідувань причини і наслідки виникнення 

надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної 
або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.  

 
6. Головою комісії є Корюківський міський голова.   

6.1. Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - заступник голови 
комісії. 

6.2. Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови. 
6.3. Склад комісії затверджується виконавчим комітетом Корюківської 

міської ради. 

 
7. Голова комісії має право: 

7.1. Залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або 
ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, медичні та інші сили і 

засоби відповідно до законодавства. 
7.2. Приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на 

надзвичайну ситуацію. 
7.3. Вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 

зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 
ліквідацію її наслідків. 

7.4. Делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 
повноваження заступникам голови комісії. 

7.5. Визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у 

складі комісії). 
 

8. Голова комісії відповідає за планування та організацію роботи комісії, її 
готовність до виконання покладених завдань, реалізацію прийнятих у межах 

компетенції комісією рішень, а також здійснення постійного контролю за 
виконанням заходів по захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, 

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.  
Голова комісії зобов’язаний:  

8.1. Забезпечити своєчасну розробку та затвердження річного плану роботи 



 

комісії.  
8.2. Керувати повсякденною діяльністю комісії, своєчасно проводити планові 

та позапланові засідання комісії. 
8.3. В установленому порядку вносити на затвердження акти з питань 

діяльності комісії.  

8.4. Організовувати роботу комісії по прогнозуванню загрози виникнення 
надзвичайних ситуацій та наслідків надзвичайних ситуацій на території 

Корюківської міської територіальної громади, зменшення можливого негативного 
впливу на життєдіяльність населення у разі їх виникнення.  

8.5. Організовувати планування заходів щодо запобігання виникненню на 
території Корюківської міської територіальної громади прогнозованих 

надзвичайних ситуацій. 
8.6. Особисто або через членів комісії здійснювати контроль за виконанням 

прийнятих комісією рішень, підтримувати постійний зв’язок та інформаційний 
обмін з органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту. 
 

9. Заступник голови комісії підпорядковується голові комісії і відповідає за 
своєчасність розроблення та виконання планів заходів у сфері цивільного захисту, 
зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.  
9.1. Заступник голови комісії зобов’язаний:  

9.1.1. Забезпечити своєчасне розроблення та подання на затвердження 
річного плану роботи комісії, здійснювати контроль за його виконанням; 

9.1.2. Особисто здійснювати контроль та організовувати планування заходів 
з реагування на загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, 

своєчасно їх коригувати та узгоджувати в установленому порядку;  
9.1.3. Періодично проводити тренування щодо оповіщення, збору та 

тренування членів комісії (відповідно до плану заходів або рішення голови комісії); 
9.1.4. При відсутності голови комісії виконувати його обов’язки. 

 
10. Секретар комісії підпорядковується голові комісії та його заступнику.  
10.1. На секретаря комісії покладається:   

10.1.1. Узагальнення інформації, що надходить до комісії;  
10.1.2. Облік та збереження документів комісії;  

10.1.3. Своєчасне подання документів та інформації з питань діяльності 
комісії голові, заступнику та членам комісії;  

10.1.4. Своєчасне доведення до членів комісії розпоряджень та  телефонограм 
голови комісії та його заступника;  

10.1.5. Підготовка протоколів та проєктів рішень, реєстрація документів 
комісії; 

10.1.6. Здійснення контролю за виконанням рішень комісії. 



 

10.2. Секретар комісії зобов’язаний:  
10.2.1. Вивчати та знати нормативно-правові документи з питань діяльності 

комісії і керуватись ними у своїй роботі;  
10.2.2. Вести протоколи засідання комісії, підписувати їх, надавати на підпис 

голові комісії;  

10.2.3. Організувати їх доведення до членів комісії і виконавців; 
10.2.4. Для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації 

готувати проект рішення комісії з пропозиціями щодо утворення спеціальної комісії 
з ліквідації надзвичайної ситуації. 

 
11. Член комісії зобов’язаний: 

11.1. У повсякденній діяльності бере активну участь у засіданнях комісії. У 
разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, бере участь у 

оперативній оцінці та прогнозуванні можливого розвитку подій, ступеню впливу 
небезпечних факторів на населення і територію, надає пропозиції за напрямком 

своєї професійної діяльності щодо протидії надзвичайній ситуації та ліквідації її 
наслідків. 

11.2. У режимі повсякденної діяльності брати участь: 
11.2.1. У засіданнях комісії, у прийнятті рішень комісії та у заходах, що 

здійснюються комісією відповідно до рішень голови комісії; 

11.2.2. У розробленні планів роботи комісії та відповідних планів реагування 
на надзвичайні ситуації; 

11.2.3. У підготовці та поданні на розгляд голові комісії пропозицій щодо 
забезпечення виконання покладених на комісію завдань; 

11.2.4. В організації підготовки і підтримання в постійній готовності к діям в 
надзвичайних ситуаціях підпорядкованих сил та засобів; 

11.3. У режимі підвищеної готовності: 
11.3.1. Провести аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайної ситуації та прогнозування можливих її наслідків;  
11.3.2. Провести оцінку обставин, які склалися внаслідок надзвичайної 

ситуації, характер можливого розвитку надзвичайної ситуації;  
11.3.3. Підготувати пропозиції заступнику голови комісії (для узагальнення) 

щодо запровадження заходів, спрямованих на захист населення  на відповідній 

території, організації рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації за напрямком своєї професійної діяльності;  

11.3.3. Здійснювати постійний контроль за динамікою змін негативних 
обставин, спричинених надзвичайною ситуацією, аналізувати ситуацію та постійно 

інформувати про це заступника) голови комісії. 
 

12. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на 
три місяці згідно з планом роботи комісії, який затверджується її головою. У разі 



 

загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних 
заходів, засідання комісії проводиться невідкладно. 

 
13. Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами 

складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, 

прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 
додається до протоколу засідання. 

Засідання комісії може проводитися в режимі відеоконференції або 
аудіоконференції (дистанційне засідання). 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 
секретарем комісії. 

 
14. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для 

виконання територіальними органами центральних органів виконавчої влади, 
юридичними особами та їх структурними підрозділами, розташованими на 

території Корюківської міської територіальної громади, а також суб’єктами 
господарювання, які здійснюють свою діяльність, та фізичними особами, що 

мешкають або тимчасово перебувають, на зазначеній території. 
 

15. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата 

за основним місцем роботи. 
 

16. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення 
їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні 

надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет Корюківської міської 
ради. 

 
17. Комісія може мати бланк із зображенням Державного Герба України і 

своїм найменуванням. 
 

 
Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 411   

 

Про внесення змін до рішень  
виконавчого комітету 
 

Враховуючи кадрові зміни, керуючись ст.ст. 40, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 22 грудня 2020 року № 444 «Про утворення комісій» (далі – рішення), 
а саме по тексту рішення слова: 

1.1. «Бойко Володимир Євгенійович – майстер комунального підприємства 
«Благоустрій» Корюківської міської ради» замінити словами «Примаченко 

Сергій Петрович – заступника начальника Комунального підприємства 
«Благоустрій» Корюківської міської ради». 

1.2. «Єрмоленко Яна Сергіївна - начальник відділу архітектури, 
містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради» замінити словами «Лихотинська Лілія Анатоліївна - начальник Відділу 
архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства 

Корюківської міської ради – головний архітектор». 
1.3. «начальник Корюківського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за згодою)» 

замінити словами «начальник Корюківського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за згодою)». 

1.4. «головний інспектор Корюківського районного сектору Управління 
ДСНС України в Чернігівській області (за згодою)» замінити словами 

«заступник начальника Корюківського районного відділу Головного управління 
ДСНС України в Чернігівській області (за згодою)». 

1.5. «старший дільничний офіцер поліції Корюківського відділення поліції 
Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області (за згодою)» замінити 

словами «начальник сектору превенції Корюківського РВП ГУНП в 
Чернігівській області (за згодою)». 

1.6. «інженер державного підприємства «Корюківське лісове 



 

господарство» (за згодою)» замінити словами «інженер з охорони і захисту лісу 
ДП «Корюківське лісове господарство (за згодою)». 

1.7. «начальник відділу житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики, захисту довкілля та 
надання адміністративних послуг Корюківської районної державної 

адміністрації (за згодою)» замінити словами «начальник відділу 
інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального 

господарства, екології Корюківської районної державної адміністрації (за 
згодою)». 

 
2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 05 вересня 2017 року № 330 «Про створення комісії з питань захисту 
прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради», а саме 

викласти Додаток 2 до рішення в новій редакції, що додається.  
 

3. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 17 січня 2013 року           
№ 17 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 

побутових відходів», а саме пункт 1. рішення викласти в новій редакції: 
«1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів в межах м. Корюківка у 

наступному складі: 
Биков Олександр Миколайович − заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова комісії. 
Плющ Анастасія Вікторівна − секретар міської ради, заступник голови 

комісії. 
Ващенко Іван Олександрович – начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор виконавчого апарату міської ради, секретар комісії.  
Члени конкурсної комісії: 

Кривда Тетяна Федорівна − начальник комунального підприємства 
«Рампа» Корюківської міської ради, член виконкому Корюківської міської 

ради; 
Лихотинська Лілія Анатоліївна – начальник Відділу архітектури, 

містобудування та житлово-комунального господарства Корюківської міської 

ради -  головний архітектор; 
Галущенко Сергій Володимирович – заступник начальника Комунального 

підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради; 
Штиков Андрій Васильович − начальник Корюківської дільниці АТ 

«Облтеплокомуненерго» (за згодою); 
Аухімік Андрій Володимирович - начальник Корюківського управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за 
згодою).». 

3.1. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 
19.01.2021 року № 14 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

17 січня 2013 року № 17 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів» вважати таким, що втратило чинність.  



 

4. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 
ради від 13 травня 2020 року № 153 «Про утворення комісії з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території 
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади», а саме 
викласти Додаток 1 до рішення в новій редакції, що додається.  

 
5. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 01 липня 2021 року № 300 «Про створення місцевої комісії », а саме 
викласти склад місцевої комісії в новій редакції, що додається.  

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 
 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 
  



 

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету   

Корюківської міської ради  
від 05.09.2017 № 330 
(із змінами, рішення виконавчого 

комітету від 21.09.2021 року № 411) 
 

Склад комісії з питань захисту прав дитини при  виконавчому комітеті 
Корюківської міської ради  

 
Ахмедов Ратан Ратанович – міський голова, голова комісії; 

Плющ Анастасія Вікторівна  секретар міської ради, заступник голови 

комісії; 

Бабич Вікторія Сергіївна  головний спеціаліст – державний реєстратор 
юридичного відділу, секретар комісії; 

 
Члени комісії: 

 

Наумчик Ірина 
Володимирівна 

 начальник Відділу освіти, культури молоді 
та спорту Корюківської міської ради  

Одерій Олена Арсентіївна   начальник Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради 

Васильченко Світлана 

Миколаївна 

 заступник директора - начальник відділу 

соціальних служб Центру надання 
соціальних послуг Корюківської міської 

ради 
 

Товстоног Любов Петрівна   медичний директор комунального 
некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико - санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини»» 
Корюківської міської ради 

 
Порва Ярослава Вікторівна   старший інспектор ювенальної превенції 

сектору превенції Корюківського РВП 
ГУНП в Чернігівській області 



 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету від 

«13» травня 2020 року № 153 
(із змінами, рішення виконавчого 
комітету від 21.09.2021 року №411) 

 
 

Склад 
постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території населених пунктів 
Корюківської міської територіальної громади  

 
Голова комісії: 

Савченко Олександр 
Миколайович  

перший заступник міського голови 

Заступник голови комісії: 
Долбіна Людмила Михайлівна головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та комунального 
майна виконавчого апарату міської 
ради 

Секретар комісії: 

Бабич Вікторія Сергіївна головний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу 
виконавчого апарату міської ради 

Члени комісії: 

Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

Чалик Оксана Василівна провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого апарату міської ради 

Лихотинська Лілія Анатоліївна начальник Відділу архітектури, 
містобудування та житлово-

комунального господарства 
Корюківської міської ради 

Менська Тетяна Миколаївна спеціаліст загального відділу 
виконавчого апарату міської ради 

Староста старостинського округу (у разі виявлення майна на території  
населеного пункту відповідного 
старостинського округу)  
 

Кривда Тетяна Федорівна начальник КП «Рампа»  
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради 
від 01 липня 2021 року № 300 
(із змінами, рішення виконавчого 

комітету від 21.09.2021 року № 411) 
 

 
СКЛАД  

місцевої комісії з формування пропозицій щодо потреби в отриманні 
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  

 
 Голова комісії: АХМЕДОВ Ратан Ратанович – міський голова. 

 
 Заступник голови комісії: САВЧЕНКО Олександр Миколайович – 
перший заступник міського голови. 

 
 Секретар комісії: ОДЕРІЙ Олена Арсентіївна – начальник Служби у 

справах дітей Корюківської міської ради; 
 Члени комісії: 

 ПЛЮЩ Анастасія Вікторівна – секретар міської ради; 
БАРСУК Олена Іванівна – начальник Фінансового відділу Корюківської 

міської ради; 
 ВАСИЛЬЧЕНКО Світлана Миколаївна – заступник директора – 

начальник відділу соціальних служб Центру надання соціальних послуг 
Корюківської міської ради; 

 ДОЛБІНА Людмила Михайлівна – головний спеціаліст відділу земельних 
ресурсів та комунального майна виконавчого апарату міської ради; 
 НАУМЧИК Ірина Володимирівна – начальник Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської ради; 
БАБИЧ Вікторія Сергіївна – головний спеціаліст – державний реєстратор 

юридичного відділу виконавчого апарату міської ради.  
 САМСОН Світлана Іванівна – начальник Управління соціального захисту 

населення Корюківської районної державної адміністрації (за згодою).  
 

 
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 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 412   

 

Про затвердження цін на послуги  
КП «Благоустрій» з організації проведення  
державної реєстрації шлюбу  
 

Враховуючи клопотання КП «Благоустрій» від 14.09.2021 року № 255 щодо 

реєстрації підприємства платником податку на додану вартість, відповідно до 
наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2020 року № 454/5 «Про 

затвердження розмірів плати за надання платних послуг відділами державної 
реєстрації акті цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції 

України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 502-р 
«Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації 

шлюбу», рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 
від 15.11.2018 року «Про надання повноважень КП «Благоустрій»», з метою 

апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану, спрямованих на створення сприятливих умов для реєстрації шлюбу у 
скорочені строки за обраним заявниками місцем, керуючись ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити з 21 вересня 2021 року ціни на послуги Комунального 
підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради з організації проведення 

державної реєстрації шлюбу, що будуть надаватися в рамках реалізації пілотного 
проєкту «Шлюб за 24 години» та включені до наступних пакетів послуг: 

- пакет послуг «Ультра лайт - суботній» - загальна вартість 2516,21 грн;  
- пакет послуг «Ультра лайт - святковий» - загальна вартість 3052,21 грн; 

- пакет послуг «Ультра лайт - понеділок» - загальна вартість 2772,73 грн; 
- пакет послуг «Ультра лайт» - загальна вартість 2236,73 грн; 

- пакет послуг «Ультра лайт - суботній - МБК» - загальна вартість 2874,77 грн; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160502.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160502.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR160502.html


- пакет послуг «Ультра лайт - святковий - МБК» - загальна вартість 3410,77 грн; 
- пакет послуг «Ультра лайт - понеділок - МБК» - загальна вартість 3213,13 грн;  

- пакет послуг «Ультра лайт - МБК» - загальна вартість 2528,93 грн; 
- пакет послуг «Базовий» - загальна вартість 3525,27 грн; 
- пакет послуг «Експрес» - загальна вартість 3997,14 грн; 

- пакет послуг «Урочистий» - загальна вартість 8047,14 грн. 
- пакет послуг «Святковий» - загальна вартість 10608,14 грн; 

- пакет послуг «Суботній» - загальна вартість 10072,14 грн. 
1.1. До вартості послуг включено вартість надання працівниками 

Корюківського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) 

консультації з питань застосування сімейного та цивільного законодавства. 
1.2. Щосереди вищезазначені консультації надаються безкоштовно. 

 
2. Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 28.01.2021 

року № 41 «Про затвердження цін на послуги КП «Благоустрій» з організації 
проведення державної реєстрації шлюбу» із змінами визнати таким, що втратило 

чинність з 21.09.2021 року. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

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

 
Міський голова                                                                       Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 413     

 
Про затвердження калькуляції 

вартості послуги КП «Благоустрій» 
 

Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 14.09.2021 року № 254 
щодо реєстрації підприємства платником податку на додану вартість, 

керуючись ст.ст. 28, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити з 21 вересня 2021 року Комунальному підприємству 
«Благоустрій» Корюківської міської ради калькуляції вартості послуг, що 

додаються. 
 

2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 
05.08.2021 року № 333 «Про затвердження калькуляції вартості послуг» 

вважати таким, що втратив чинність з 21.09.2021 року. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 
 

 
Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 414   

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши заяву Гузь К.В., клопотання Служби у справах дітей 

Корюківської міської ради, КНП «Корюківська центральна районна лікарня», 
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», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Поновити в списках квартирного обліку при виконавчому комітеті 

Корюківської міської ради Гузь Катерину Володимирівну, 18.11.1996 р.н., 
особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, з дати постановки 

на квартирний облік – 22.11.2012 року, черга позачергова, склад сім’ї – 4 особи:  
1) чоловік – Гузь Дмитро Юрійович, ХХХХ р.н.; 

2) син – Гузь Нікіта Дмитрович, ХХХХ р.н.; 
3) донька – Гузь Анастасія Дмитрівна, ХХХХ р.н. 

Підстава: заява Гузь К.В. від 31.08.2021 року (вх. № 284/04-05 від 
01.09.2021 року). 

 
2. Поставити на квартирний облік: 

2.1. Бровченка Ярослава Олександровича, ХХХХ р.н., дитину-сироту, 
черга позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 01.09.2021 року № 01-10/17. 
 



2.2. Коленченко Наталію Олексіївну, ХХХХ р.н., черга загальна, склад 
сім’ї – 3 особи: 

1) чоловік – Коленченко Володимир Олексійович, ХХХХ р.н.; 
2) син – Коленченко Антон Володимирович, ХХХХ р.н. 
Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 
01.09.2021 року № 03-05/714. 

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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 
житлових умов, з врахуванням пунктів 1, 2 даного рішення. 

 
4. 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                                                                         Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 415   

 
Про надання статусу службового  

житла та видачу ордеру 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» про надання статусу 

службового житла та видачу ордеру, керуючись Положенням про порядок 
надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, 

затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 року № 37, ст.ст. 
15, 118 Житлового кодексу Української РСР, ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Включити до числа службових житлових приміщень двокімнатну 
квартиру № 44 в будинку № 5-В по вул. Франка в місті Корюківка. 

 
2. Видати ордер на службову двокімнатну квартиру № 44 в будинку № 5-В 

по вул. Франка в місті Корюківка (загальна площа квартири – 55,5 м. кв., житлова 

площа квартири – 34,8 м. кв.) медичному директору Комунального 
некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» 

Корюківської міської ради Коленченко Наталії Олексіївні, 1977 р.н. з сім’єю: 
чоловік – Коленченко Володимир Олексійович, син – Коленченко Антон 

Володимирович. 
 

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

розвитку. 
 

 
Міський голова                                                          Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 416 

 
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», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Подання на преміювання директора «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради Іваненко Тетяни Вікторівни за вересень 2021 року, що 
додається. 

 

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

розвитку. 
 

 
Міський голова                                                           Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 417    

 
Про затвердження нормативів  

питного водопостачання 
 

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення», до листів Держводагенства від 27.08.2021 

року № 273/ЧГ/21-21 та Департаменту екології та природних ресурсів 
Чернігівської обласної державної адміністрації від 26.08.2021 року № 04-14/2605 

щодо погодження нормативів питного водопостачання для населення                               
м. Корюківка, керуючись Порядком розроблення та затвердження нормативів 

питного водопостачання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.08.2004 року № 1107 (із змінами), ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити нормативи питного водопостачання та норми споживання 

послуг з централізованого водовідведення для м. Корюківка (населення) 
відповідно до розрахунку, що розроблений Державним підприємством 

«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 
господарства», що додаються. 

 
2. Встановити, що нормативи питного водопостачання та норми споживання 

послуг з централізованого водовідведення для м. Корюківка (населення) 
вступають в дію з 01 жовтня 2021 року. 

 
3. Корюківській міській раді, Комунальному підприємству 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради здійснювати перегляд 

нормативів питного водопостачання один раз на три роки, а у разі необхідності 
– переглянути достроково. 

 



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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 418      

 
Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   
мережі водопостачання  
 

Розглянувши заяви Сипливої С.В. від 20.08.2021 року, Настоящого В.В. від 

14.09.2021 року. клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 26.08.2021 року            
№ 153 та від 09.09.2021 року № 160, 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», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 
водопостачання об’єктів:  

1.1. Житлового будинку по вул. Малинова,14 м. Корюківка, власник – 
Сиплива Світлана Василівна; 

1.2. Житлового будинку по вул. Ткаченка, 5 м. Корюківка, власник – 
Коробейник Олександр Іванович; 

1.3. Житлового будинку по вул. Гоголя,18 м. Корюківка, власник – 

Настоящий Володимир Віталійович; 
1.4. Нежитлові будівлі по вул. Садова, 4 м. Корюківка, власник – 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРФАД». 
 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначених об’єктів до міської мережі водопостачання. 
 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 
Корюківської міської ради та власників об’єктів нерухомого майна, до яких 



проводиться підключення, дотримуватися Правил благоустрою, забезпечення 
чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, 

парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях населених пунктів 
Корюківської міської територіальної громад, 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                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 419   

 
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», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Захарчун Наталії Йосипівні та Власенко Ніні Йосипівні 
на оформлення дубліката свідоцтва про право спільної часткової власності по ½ 
частці на житло – квартиру, що розташована за адресою: Корюківський район, 

м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 48 кв. 33, що було видано 07.11.2001 року на 
ім’я покійних Маховик Раїсу Йосипівну та Маховика Михайла Семеновича, у 

зв’язку із втратою оригіналу. 
1.1. Оригінал свідоцтва про право власності на житло від 14.10.1993 року, 

виданого Корюківською міською радою 07.11.2001 року згідно  з 
розпорядженням (наказом) від 15.10.2001 року № 27 на ім’я Маховик Раїси 

Йосипівни та Маховика Михайла Семеновича, 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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 420   

 
Про упорядкування  

адресного господарства  
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них документи, у зв’язку з 
наявністю подвоєної нумерації адрес нерухомого майна, розташованого на 
території населених пунктів Корюківської міської ради та з метою їх 

упорядкування, керуючись ст. 26 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», 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», виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Присвоїти нову адресу житловому будинку з господарськими будівлями, 
що розташовані по вулиці Садовій під № 49-А 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 від 10.04.1990 року є 

Грищенко Борис Миколайович, а саме: 
Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Садова, будинок 49-Б. 
 

2. Присвоїти нову адресу гаражу, що розташований по вулиці Кошового 
під № 49-а в місті Корюківка, Корюківського району, власником якого на 

підставі рішення Корюківського районного суду від 20.05.2021 року                          
№ 736/628/21 визнано Шевченко Ганну Володимирівну, а саме: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 
вулиця Кошового, гараж № 49-Б. 

 
3. Присвоїти адресу житловому будинку з господарськими будівлями, що 

розташовані по вулиці Молодіжній під № 8 в селі Сахутівка, Корюківського 



району, власником яких на підставі договору купівлі-продажу від 13.04.1993 
року № 25 є Корнієвська Ніна Василівна, а саме: 

Україна, Чернігівська область, Корюківський район, село Сахутівка, 
вулиця Молодіжна, будинок 8. 

 

4. Присвоїти нову адресу житловому будинку з господарськими будівлями, 
що розташовані по вулиці Франка (фактично – вул. Чехова) під № 10 в місті 

Корюківка, Корюківського району, спадкоємцею яких після померлого 
Кошового Анатолія Івановича є Скрипка Олена Анатоліївна (Витяг про 

реєстрацію в спадковому реєстрі від 21.10.2019 р. № 57991986), а саме: 
Україна, Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, 

вулиця Чехова, будинок 2. 
 

5. Начальнику відділу архітектури, містобудування та житлово-
комунального господарства Корюківської міської ради Лихотинській Л.А. 

внести відомості щодо присвоєних адрес об’єктам нерухомого майна до 
Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної електронної системи 

у сфері будівництва.   
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 
 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 421    

 
Про привітання Матюхи Н.А. 

з нагоди ювілею 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів  від 

15.09.2021року № 106, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської 
ради, затверджене рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування            
в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. З нагоди ювілейного дня народження вручити вітальну листівку з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.): 
- Матюсі Ніні Андріївні – жительці с. Тютюнниця (ХХХХ р.н.). 

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

профінансувати кошти в сумі 500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) для виплати 

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

 
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Музиченко В.В.) на виконання даного рішення забезпечити перерахування 
відповідних коштів. 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 
 

Міський голова                                                                  Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 вересня 2021 року м. Корюківка № 422   

 
Про нагородження Почесними грамотами  

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», 
виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
1. З нагоди Дня усиновлення, за вагомий внесок у розвиток сімейних форм 

виховання, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 
виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 

- Михайлова Миколу Ілліча – жителя м. Корюківка; 
- Хряпко Тетяну Олександрівну – жительку м. Корюківка. 

Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської 
ради від 16.09.2021 року № 01-17/104; 01-17/105. 

1.1. 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.  
 

2. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, за сумлінну працю та високий 
професіоналізм, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з 

виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн.: 
- Науменко Тетяну Валентинівну – бібліотекаря І категорії Корюківської 

публічної бібліотеки Корюківської міської ради. 
Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 15.09.2021 року№ 01-11/493. 
2.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 

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



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

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

ветеранського руху, нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради 

з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному: 
- Білу Ольгу Олексіївну – члена первинної ветеранської організації АТ 

«Слов’янські шпалери – КФТП»; 
- Карманову Ольгу Василівну – члена ради Корюківської районної 

організації ветеранів. 
Підстава: подання Корюківської районної організації ветеранів від 

15.09.2021 року № 105. 
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 працівників освіти та Всеукраїнського дня дошкілля, за 
сумлінну працю та високий професіоналізм, нагородити Почесною грамотою 
Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. 

кожному: 
- Зиму Наталію Анатоліївну – учителя історії та правознавства 

Корюківської гімназії Корюківської міської ради Чернігівської області; 
- Васюк Валентину Андріївну – учителя біології та хімії Савинківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради Чернігівської 
області; 

- Ховдій Вікторію Олексіївну – учителя математики та інформатики 
Савинківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корюківської міської ради 

Чернігівської області; 
- Мостович Ірину Сергіївну – викладача по класу фортепіано Корюківської 

школи мистецтв ім. О.С.Корнієвського Корюківської міської ради Чернігівської 
області; 

- Пилипенко Наталію Віталіївну – інструктора з фізкультури 

Корюківського дошкільного навчального закладу № 4 «Веселка» Корюківської 
міської ради Чернігівської області; 

- Мель Світлану Іванівну – помічника вихователя Корюківського 
дошкільного начального закладу № 4 «Веселка» Корюківської міської ради 

Чернігівської області; 
- Кравченко Тетяну Вікторівну – вихователя Корюківського дошкільного 

навчального закладу № 1 «Дельфін» Корюківської міської ради Чернігівської 
області; 

- Бондаренко Олену Петрівну – помічника вихователя Корюківського 
дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» Корюківської міської ради 

Чернігівської області. 



Підстава: подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту  
Корюківської міської ради від 15.09.2021 року № 01-11/492. 

4.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.) 
профінансувати кошти в сумі 2400 грн. (дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) для 
виплати матеріальної допомоги та в сумі 400 грн. (чотириста грн. 00 коп.) для 

придбання квітів.  
 

5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 
ради (Музиченко В.В.) 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                                                                    Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня2021 року м. Корюківка № 423   

 
Про знесення зелених насаджень  
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» , 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах», ст.ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню на території Корюківської міської ради (м. Корюківка) від 

06.09.2021 року №№ 167-170, від 14.09.2021 року № 173, що додаються. 
 

2. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню на території Будянського старостинського округу Корюківської 

міської ради від 09.09.2021 року №№ 171-172, що додаються. 
 

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                                                                     Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21 вересня 2021 року     м. Корюківка № 424    

 
Про переведення квартири  

з житлового в нежитловий фонд  
 

Розглянувши заяву Малиша А.М. щодо переведення належного йому 
житлового приміщення (квартири) по пров. Зарічний, буд. 4, кв. 4 в м. Корюківка 

в нежитлове для подальшої його реконструкції під приміщення для провадження 
підприємницької діяльності, керуючись ст.ст. 41, 42 Конституції України, ст.ст. 

7, 8, 150 Житлового Кодексу Української РСР, ст.ст. 319, 320 Цивільного кодексу 
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради  

 
ВИРІШИВ:  

 
1. Перевести квартиру № 4 по провулку Зарічний, будинок 4 в місті 

Корюківка, що належить Малишу Анатолію Миколайовичу на підставі договору 
купівлі - продажу квартири від 25.06.2021 року № 533, з житлового в нежитловий 

фонд з метою улаштування приміщення з окремим входом для провадження 
підприємницької діяльності (роздрібна торгівля газетами та канцелярськими 

товарами в спеціалізованих магазинах).  
 

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                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 вересня 2021 року     м. Корюківка № 425    

 

Про погодження річного плану  
та інвестиційної програми 

Акціонерному товариству 
 «Облтеплокомуненерго» 
 

Розглянувши клопотання АТ «ОТКЕ», відповідно до Порядку розгляду 

органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх встановлення, що затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України 12.09.2018 року № 239, Порядку розроблення, погодження 

та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
державні адміністрації, що затверджений наказом Міністерства розвитку громад 

та територій України від 19.08.2020 року № 121, керуючись ст.ст. 27, 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» Річний план 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії/надання послуг з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води на 2021/2022 рік по місту 
Корюківка, що додається. 

 
2. Погодити Інвестиційну програму Акціонерного товариства 

«Облтеплокомуненерго» на 2021-2022 роки, що додається. 
 



 

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               Ратан АХМЕДОВ 
 


