
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 366      

 

Про Програму підтримки молодіжної політики  

в Корюківській міській територіальній громаді 

на 2022-2025 роки 
 

Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу – державного 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника юридичного відділу – державного реєстратора 

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

1.2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження 

проєкт Програми підтримки молодіжної політики в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2022-2025 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

 



Додаток 

до проєкту Програми підтримки молодіжної політики 

в Корюківській міській територіальній громаді  

на 2022-2025 роки 

 

План завдань і заходів Програми підтримки  молодіжної політики 

в Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки 
 

Завдання 

 

Заходи 
Результативний 

показник 

Відповідальний й 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Роки Очікувані 

результати від 

виконання 

заходу 

 

2022 2023 2024 2025 

І. Формування активних соціальних та громадянських компетентностей  

1.1. Здійснити 1.1.1. Організувати та 

проводити конкурси, вікторини, 

брейн-ринги з правової 

тематики серед школярів та 

молоді громади 

Кількість ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Кількість спільно 

Розроблених 

заходів, 

вирішених 

питань 

 

заходи з консультацій,     

підвищення зустрічей     

рівня правових      

знань, правової      

культури та      

поведінки 1.1.2. Проведення тренінгів та 

акцій з підвищення рівня 

правових знань, правової 

культури та поведінки дівчат та 

хлопців, молодих жінок та 

чоловіків 

Кількість тренінгів / ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Кількість дівчат 

та хлопців, які 

взяли участь у 

заходах 

 

молоді, кількість осіб, що     

утвердження пройшли тренінги     

громадянської      

свідомості      

молоді      

 1.1.3 Забезпечити підготовку та 

видання збірника нормативно- 

правових документів для 

молоді. 

Кількість заходів / ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Кількість дівчат 

та хлопців, які 

взяли участь у 

заходах 

 
 кількість осіб, що     

 відвідали заходи     

      

      

      

 1.1.4 Сприяти створенню і 

діяльності молодіжних 

 клубів при Корюківському 

молодіжному центрі «КУБ» 

та сільських молодіжних 

осередках 

Створений ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Кількість дівчат 

та хлопців, які 

скористались 

можливостями 

 
 молодіжний клуб     

  з правової грамотності     

      

      

      

1.2. Розвиток 1.2.1. Інформування про Кількість ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Кількість 

чоловіків та 

жінок, які 

скористались 

можливостями 

громадської можливості участі молоді в публікацій в соц.     

активності волонтерських проектах, мережах, кількість     

молоді, а також, залучення молодих жінок та чоловіків та жінок,     

залучення чоловіків до участі у які взяли участь у     



молоді до волонтерських проектах заходах        

прийняття 1.2.2. Підтримка діяльності 

консультативно-дорадчих 

органів при Корюківському 

міському голові 

Кількість ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Молодіжна рада 

та Міська рада 

активно відстоює 

позицію молоді 

рішень на проведених заходів     

місцевому рівні МР, кількість     

 питань,     

 ініційованих МР     

       

 1.2.3. Сприяти створенню і Активно працюючі ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Розроблення 

установчих та 

інших документів 

ГО 

 

 розширенню мережі дитячих та ГО     

 молодіжних громадських      

 організацій      

       

 1.2.4. Участь у проведені Кількість осіб, які ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Кількість 

реалізованих 

проектів 

 конкурсу бюджету участі взяли участь у     

  конкур     

  сі, кількість     

  підтриманих     

  проектів     

 1.2.5 Залучати молодь до Кількість осіб які ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Кількість осіб які 

стажувалися та 

отримали досвід 

роботи 

 стажування в органах місцевого стажувалися     

 самоврядування.      

       

 1.2.6 Здійснення опитування, Кількість опитувань ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Кількість почутих 

та використаних 

опитувань 

 соціальних досліджень на теми      

 інтересів, цінностей та потреб      

 молоді і пріоритетів молодіжної      

 політики       

 1.2.8 Сприяти започаткуванню Кількість зустрічей ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Кількість 

мотивованих 

молодих людей 

 та проведенню мотиваційних      

 зустрічей з відомими людьми та      

 бізнесменами      

       

  

 

 

 

 

 

 

     

Всього: 20 20 20 20  



II. Підвищення привабливості громади для молоді  

2.1.Впровадженн

я нових форм 

організації 

змістовного 

дозвілля 

2.1.1. Забезпечити діяльність 

закладів ОТГ, які сприяють 

поглибленню знань і умінь, 

задоволенню творчих інтересів, 

розвитку здібностей, інтелекту, 

організації змістовного дозвілля  

і відпочинку дітей, підлітків і 

молоді 

 Кількість осіб, які 

долучились до 

розробки  

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Існує 

безкоштовна 

гурткова робота в 

закладах освіти 

 

2.1.2. Проведення 

інтелектуальних ігор 

Кількість заходів, осіб ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Залучено  дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

культурних, 

просвітницьких, 

інтелектуальни х 

форм дозвілля 

 2.1.3. Забезпечити організацію та 

проведення молодіжних заходів з 

нагоди святкування Дня молоді, 

Дня студента, Дня Конституції, 

Дня Незалежності Новорічних 

свят та інших. 

Кількість осіб (у т.ч. 

жінок), які відвідали 

захід 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

50 50 50 50 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

культурних, 

просвітницьких, 

інтелектуальни х 

форм дозвілля 

 2.1.4. Впроваджувати нові міські 

конкурси, фестивалі та інші 

заходи, що ініційовані творчою 

молоддю та молодіжними 

громадськими організаціями 

Кількість команд, 

кількість дівчат та 

хлопців, які прийняли 

участь 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

50 50 50 50 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

культурних, 

просвітницьких, 

інтелектуальни х 

форм дозвілля 

     

     

     

     

     

 2.1.5. Проведення фестивалю 

талантів молоді Корюківської ТГ 

Кількість 

індивідуальних та 

колективних 

виступів, кількість 

дівчат та хлопців, які 

прийняли участь 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

100 100 100 100 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

культурних, 

просвітницьких, 

інтелектуальних 

форм дозвілля 



2.1.6. Проведення екскурсій по 

Чернігівщині 

Кількість екскурсій, 

кількість дівчат та 

хлопців, які прийняли 

відвідали 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

просвітницької 

діяльності 

2.1.7. Проведення молодіжних 

квестів 

Кількість команд, та 

хлопців, які прийняли 

участь 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

культурних, 

просвітницьких 

інтелектуальни х 

форм дозвілля 

 2.1.8. Проведення фестивалю 

науки 

Кількість команд, та 

хлопців, які прийняли 

участь 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

70 70 70 70 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

просвітницьких, 

інтелектуальни х 

форм дозвілля 

2.2.Облаштуванн

я сучасної 

молодіжної 

інфраструктури в 

громаді 

2.2.1. Сприяння розвитку мережі 

молодіжних центрів культурного 

відпочинку та естетичного 

виховання 

Кількість осіб, які 

відвідують простори, 

кількість проведених 

заходів на базі 

просторів 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

100 100 120 150 Забезпечено 

функціонування 

молодіжних 

просторів 

відповідно до 

потреб дівчат та 

хлопців 

Всього: 401 401 421 451  

Ш. Економічна конкурентоздатність молоді, інтеграція молоді на ринок праці, розвиток неформальної освіти 

3.1.Розвиток 

навичок, що 

сприятимуть 

соціальній та 

професійній 

компетенції 

молоді, 

формуванню 

мотивації до 

навчання 

впродовж життя 

3.1.1. Проведення тренінгів з 

лідерства, ораторського мистецтва 

та засобів переконання для 

хлопців та дівчат, молодих жінок 

та чоловіків 

Кількість заходів, 

кількість дівчат та 

хлопців на заходах 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Покращено 

навички молоді в 

ораторському 

мистецтві 



3.1.2. Проведення тренінгів, 

лекцій, вебінарів, форумів, 

спрямованих на розвиток 

неформальної освіти та 

організацію навчання молоді поза 

системою освіти; організація 

навчань on-line різної 

спрямованості 

Кількість заходів, 

кількість хлопців та 

дівчат, які беруть 

участь у заходах, 

кількість 

проведених навчань 

on-line 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

5 5 5 5 Молодь освоює 

нові знання та 

навички поза 

системою освіти 

3.1.3. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з 

виховання толерантного 

ставлення та поваги до 

різноманіття для хлопців та дівчат 

Кількість заходів, 

кількість хлопців та 

дівчат, які беруть 

участь у заходах 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

5 5 5 5 Формування у 

молоді поваги до 

різноманіття та 

недискримінацій

ного ставлення 

до вразливих 

груп 

3.1.4. Проведення тренінгів з 

проектного менеджменту, 

самоорганізації та реалізації 

громадських ініціатив 

Кількість заходів, 

кількість хлопців та 

дівчат, які беруть 

участь у заходах 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Молоддю 

розроблено та 

впроваджено 

молодіжні 

проекти та 

ініціативи 

3.1.5. Проведення заходів, 

спрямованих на виховання 

лідерських якостей у 

представників молодіжного 

середовища 

 ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Покращено 

лідерські навички 

у представників 

молодіжного 

середовища 

3.1.5. Сприяння створенню 

наукових центрів при молодіжних 

просторах 

Кількість центрів ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Молодь відвідує 

наукові центри 

3.2. Створення 

умов та 

здійснення 

заходів, 

спрямованих на 

працевлаштува 

ння молоді 

3.2.1. Проведення заходів з 

питань підприємництва – 

тренінги,зустрічі з підприємцями, 

інформування про різні види 

підприємництва для молоді 

Кількість заходів, 

кількість хлопців та 

дівчат, які беруть 

участь у заходах 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Молодь знає про 

актуальні 

можливості зі 

створення 

власної бізнес- 

справи 



3.2.2. Сприяти тимчасовій 

зайнятості студентів та 

працевлаштуванню випускників 

вищих навчальних закладів усіх 

рівнів акредитації через центр 

зайнятості на міську раду. 

Кількість працюючої 

молоді 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Молодь набирає 

досвід  роботи 

3.2.3. Сприяти організації та 

діяльності учнівських, 

студентських трудових загонів, 

виробничих бригад, учнівських 

трудових об'єднань. 

Кількість створених 

ініціативних груп 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Молодь збирає 

кошти на власні 

ініціативи, 

реалізовує товари 

власного 

виробництва 

3.2.4 Організувати оплачувані 

громадські роботи для учнівської 

та студентської молоді у вільний 

від навчання час 

Кількість працюючої 

молоді 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Молодь набирає 

досвід роботи 

 

3.2.5 Проведення конкурсу  бізнес-

планів серед молоді. 

Кількість учасників ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 20 20 Готові та 

реалізовані бізнес 

ідеї для власного 

бізнесу 

3.2.6 Впровадити практику 

проведення конкурсів професійної 

майстерності серед учнівської, 

студентської та робітничої 

молоді. 

Кількість учасників ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 20 20 Пошук 

талановитої молоді 

Всього: 64 64 84 84  

IV. Пропаганда здорового способу життя 

4.1. Підвищити 

рівень 

залучення 

молоді до 

здорового 

способу життя 

4.1.1. Проведення заходів, 

спрямованих на розширення 

знань з безпеки життєдіяльності 

Кількість 

чоловіків/жінок, що 

охоплено заходами 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

1 1 1 1 Молодь освоює 

нові знання 



 4.1.2. Проведення освітньо- 

виховних акції до Всесвітніх днів 

боротьби з тютюнопалінням, 

зловживанням наркотиками та їх 

незаконним обігом, боротьби зі 

СНІДом «Нове покоління без 

наркотиків та СНІДу» на масових 

святкуваннях 

Кількість проведених 

заходів 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

спортивних 

заходів, змагань, 

освітньо-

виховних акцій 

 4.1.3. Проведення спортивних 

заходів, змагань та акцій для 

популяризації здорового способу 

життя. 

Кількість проведених 

заходів 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

спортивних 

заходів, змагань 

та акцій 

Всього:     21 21 21 21  

V. Пропаганда захисту тварин та екологічної свідомості   

5.1.Прививання в 

молоді доброго 

ставлення до 

тварин та їх ролі 

в суспільстві 

5.1.1. Проведення заходів, 

спрямованих на популяризацію 

серед  молоді екологічного 

сортування сміття 

Кількість проведених 

заходів 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Молодь освоює 

нові знання 

 5.1.2. Проведення освітньо- 

виховних акцій до тижня захисту 

тварин 

Кількість 

чоловіків/жінок, що 

охоплено акцією 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

освітньо-

виховних акцій 

 5.1.3. Проведення заходів, 

присвячених тваринам та 

бережливому ставленню до них 

Кількість проведених 

заходів 

ВОКМтаС 

Корюківської 

міської ради, 

КМЦ «КУБ», 

Корюківська МР 

Місцевий 

бюджет, інші 

джерела 

фінансування 

10 10 10 10 Залучено дівчат 

та хлопців, жінок 

та чоловіків до 

заходів 

Всього:     30 30 30 30  

 

 

Міський голова                Р.АХМЕДОВ 



Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 27.08.2021 року № 366 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
підтримки молодіжної політики 

в Корюківській міській територіальній громаді  

на 2022-2025 роки 

 

(проєкт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 

  



 

Паспорт програми 
 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада 

2. Розробник Програми Виконавчий апарат Корюківської міської 

ради, Корюківський міський молодіжний 

центр «Куб» Корюківської міської ради 
3. Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ освіти, культури молоді та спорту 

Корюківської міської ради 

6. Учасники Програми Корюківська міська рада, Відділ освіти, 

культури молоді та спорту Корюківської 

міської ради, Корюківський міський 

молодіжний центр «Куб» Корюківської 

міської ради 

7. Термін реалізації 

Програми 

2022 – 2025 рр. 

8. Перелік джерел 

фінансування, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет, позабюджетні кошти, 

міжнародні програми 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми, 

усього: у тому числі: 

місцевий бюджет 

 

1 754,0 тисяч  грн.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні положення 

 

Програма підтримки молодіжної політики в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2022-2025 роки розроблена відповідно до 

Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про основні засади молодіжної політики», Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 2021—2025 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 року № 579, Європейській хартії про 

участь молоді у місцевому і регіональному житті. 

Велика імовірність того, що реформа децентралізації не може бути 

успішною у разі відсутності дієвої моделі молодіжної політики і молодіжної 

роботи. Забезпечення ефективної молодіжної політики в умовах децентралізації 

має базуватися на належному кадровому, фінансовому забезпеченню, розвитку 

молодіжної інфраструктури та залученню молоді до процесу розроблення й 

ухвалення рішень і контролю за їх виконанням.  

Виходячи з того, що одним з основних завдань процесу децентралізації є 

формування комфортного середовища для мешканців громади, основні напрями 

реалізації молодіжної політики на рівні громади є: 

 А) кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників); 

 Б) належне фінансування молодіжної роботи; 

 В) розвиток молодіжної інфраструктури; 

 В) залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та 

контролю за їх виконанням. 

Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної 

політики на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки інформації 

й реагування на запити молодих хлопців та дівчат, місцеві молодіжні 

ініціативи. 

Населення Корюківської міської територіальної громади становить 21244 

особи, з них молодь  віком від 14 до 35 років 5480 осіб, або 25,8% від загальної 

кількості населення. 

Молоді особи є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль 

в розвитку громади. Молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери 

відповідальності по роботі з молоддю: освіта, працевлаштування та ринок праці, 

культурний розвиток, соціальний захист тощо та передбачає використання 

існуючої структури і формування нової, якщо її немає, з урахуванням функцій 

різних відповідальних суб’єктів на рівні громади. Частково функції роботи з 

молоддю покладені на різні сектори сільської ради – освітні заклади, 

амбулаторії, сектор соціального захисту, будинок культури, тощо. 

Аналізуючи результати вивчення потреб молоді можна зробити висновок, 

що загальнолюдські цінності і проблеми дуже близькі сучасній молоді, молоді 

особи вважають їх актуальними і намагаються знайти шляхи їх вирішення. 

Переважна більшість проблем молоді - це складові загальних потреб сучасного 

суспільства. 

Державою проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах: 

А) що молодь може дати суспільству для його розвитку; 



 Б) що суспільство може дати для молоді для її розвитку і соціального 

становлення; 

 В) власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку 

суспільства.  

Для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади потрібно 

передбачити: 

- постійну оцінку та моніторинг потреб, зокрема, і ґендерних потреб, 

молоді; 

- необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі 

здійснення її  організаційного та фінансового забезпечення; 

- забезпечення діяльності молодіжних просторів і молодіжних 

працівників; 

- сприяння формуванню та розвитку інститутів громадянського 

суспільства; 

- налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у молодіжній 

роботі; 

- здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на рівні громади і 

звітування перед  громадою про стан роботи з молоддю; 

- забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського 

контролю. 

Для активізації участі молодих людей повинні бути створені певні 

структури, яким має надаватись підтримка, – це молодіжні ради, банки 

молодіжних ініціатив, молодіжні центри (простори) тощо. Йдеться про більш 

активне залучення молоді до ухвалення рішень, процесу формування та 

реалізації молодіжної політики на рівні ТГ. Молодіжна робота в громаді 

повинна враховувати інтереси та потреби молоді й, насамперед, формувати не 

споживацькі настрої в молодіжному середовищі, а активну громадянську 

позицію молоді та задіяти усі потенційні ресурси. 

Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських 

принципів, визначених у  Переглянутій Європейській Хартії про участь молоді у 

місцевому та регіональному житті: відкритості, рівності можливостей та 

недискримінаційному ставленні, реалістичності Програми, дієвому та 

відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її 

виконання. Згідно Резолюції про молодіжну роботу Ради Європи, молодіжна 

робота базується на неформальній та інформальній освіті, проводиться поза 

межами формальної освіти, організовується силами молоді та спеціалістами по 

молодіжній роботі.  

Ефективність реалізації програми залежить від єдності та 

координованості дій місцевого самоврядування і молодіжного представництва. 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Молодь Корюківської громади визначала свої пріоритети та проблеми 

шляхом анкетування протягом квітня – травня 2021 року. За результатами 

вивчення потреб визначено наступне: 



А) молодь потребує різноманітних розважальних, просвітницьких та 

культурно-мистецьких заходів, які дадуть змогу реалізувати потенціал; 

Б) освіта в школі задовольняє базові навчальні потреби, але цих знань 

недостатньо для особистісного розвитку. Окрім загальної освіти, молоді люди у 

громаді не мають доступу до зручних та зрозумілих освітніх інструментів в 

контексті розвитку навичок, які роблять життя продуктивним та успішним, а 

їхню активність – корисною для громади. Особливо важливими для молоді є 

профорієнтаційні заходи, тренінги, профільні майстер-класи та зустрічі з 

успішними людьми; 

В) мала кількість заходів спрямованих на популяризацію здорового 

способу життя  та залучення молоді до заняття спортом; 

Г) слабо розвинений волонтерський рух в громаді. Молоді люди схильні 

до егоцентризму, тому вектор їх діяльності спрямований лише на власні 

інтереси; 

Ґ) велика кількість безпритульних тварин, та непоодинокі випадки 

жорстокого поводження з ними; 

Д) низька екосвідомість містян, що призводить до не раціонального 

використання природних ресурсів та шкодить екології; 

Е) через слабку транспортну мережу та велику географічну протяжність 

громади сільській молоді не має доступу до молодіжної інфраструктури, яка 

здебільшого зосереджена в м. Корюківка; 

Є) в громаді недостатньо приділяється уваги інформуванню молоді з 

приводу можливостей самореалізації, програм обміну, тощо. Затребуваність в 

цій послузі згідно з проведеним аналізом потреб стоїть на першому місці. 

 

Мета та завдання Програми 

 

Програма визначає стратегію впровадження молодіжної політики на 

території Корюківської ТГ на 2022-2025 роки. 

Метою Програми є створення умов для розвитку і самореалізації молодих 

хлопців та дівчат в  громаді, формування їх активної громадянської позиції та 

свідомості. 

Основні завдання програми: 

А) формування активної громадянської позиції – здійснення заходів з 

підвищення рівня правової обізнаності, утвердження громадянської свідомості 

молоді, виховання в молоді лідерських якостей, заходи на підтримку доступу 

молодих чоловіків і жінок до відповідальних посад у професійному житті, 

асоціаціях, політиці і місцевих органах влади; популяризація волонтерського 

руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності та способу 

неформальної освіти і вторинної зайнятості; 

Б) формування здорового способу життя молоді – шляхом здійснення 

заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного 

способу життя та культури здоров’я і спортивного розвитку серед молоді; 

В) впровадження нових форм організації змістовного дозвілля дівчат та 

хлопців;  



Г) залучення сільської молоді до активної участі в житті громади; 

Ґ) формування екологічної культури через бережливе ставлення до тварин 

та природи; 

Д) формування національно-патріотичної свідомості молоді через 

прищеплення любові до культури, історії та традицій; 

Е) створення умов для мобільності молоді (стажування, обміни, візити); 

Є) розвиток неформальної освіти – шляхом здійснення заходів, 

спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок, що сприятимуть 

соціальній та професійній компетенції молоді, формуванню мотивації до 

навчання впродовж життя; інтеграція молоді на ринок праці - шляхом 

створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування 

молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості 

молоді) та подолання стереотипів і бар’єрів, зокрема, гендерних. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів в рамках 

молодіжної політики, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством, враховуючи потреби та інтереси молоді Корюківської ТГ, 

підприємств та організацій різних форм власності, інвесторів, спонсорів, власні 

кошти громадян. 

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно 

визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки. 

 

Очікувані результати виконання Програми 

 

Реалізація даної Програми дозволить: 

А) запровадити/покращити інноваційні механізми молодіжної участі 

(бюджет участі,           молодіжний банк ініціатив, молодіжні дорадчі органи); 

Б) збільшити кількість молодих хлопців та дівчат, охопленої всіма видами 

фізкультурно-оздоровчих, культурних, правозахисних, просвітницьких, 

екологічних та інших заходів; 

В) надавати підтримку молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню 

робочих місць; 

Г) підвищити рівень екологічної свідомості молоді; 

Ґ) створити умови для розвитку творчого потенціалу молоді. 

 
 

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 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 367    

 

Про Програму з підвищення  

ефективності управління активами  

Корюківської міської територіальної громади 

на 2021-2023 роки 

 

Заслухавши інформацію головного спеціалісту відділу земельних ресурсів 

та комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіної Л.М., 

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію головного спеціалісту відділу земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого апарату міської ради Долбіної Л.М. прийняти 

до відома. 

1.1. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження 

проєкт Програми з підвищення ефективності управління активами Корюківської 

міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                     Р.АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 368      

 

Про Програму попередження дитячої  

безпритульності та бездоглядності, розвитку  

сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених батьківського піклування на підвідомчій території 

Корюківської міської на 2021-2024 роки 

 

Заслухавши інформацію начальника Служби у справах дітей Корюківської 

міської ради Одерій О.А., керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради Одерій О.А. прийняти до відома. 

1.1. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження 

проєкт Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування на підвідомчій території Корюківської міської на 2021-

2024 роки, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                 Р.АХМЕДОВ 

 

 



Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 27.08.2021 року № 368 
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позбавлених батьківського піклування, на підвідомчій 
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ПАСПОРТ 

Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування на підвідомчій території Корюківської міської 

ради на 2021-2024 роки 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Корюківська міська рада 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Закони України: «Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей» від 24.01.1995 року № 20/95-

ВР, «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» від 

13.01.2005 року № 2342-IV 

 

Постанова Кабінету Міністрів України   

від 16.03.2017 р. № 148 «Деякі питання 

здійснення патронату над дитиною»; 

 

Положення про дитячий будинок 

сімейного типу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2002 р. № 564; 

 

Положення про прийомну сім’ю, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 р.  

№ 565; 

 

Закон України: «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» від 

07.12.2017 року № 2229-VIII 

3 Розробник Програми Служба у справах дітей Корюківської 

міської ради 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Служба у справах дітей Корюківської 

міської ради 

5 Учасники Програми Служба у справах дітей Корюківської 

міської ради, Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Корюківської міської 

ради, Центр надання соціальних послуг 

Корюківської міської ради 

6 Термін реалізації Програми 2021-2024 роки 



7 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, у 

тому числі: 

249,5 тис. грн  

 

 

2021 рік – 56,0 тис. грн  

2022 рік – 64,5 тис грн  

2023 рік – 64,5 тис. грн 

2024 рік – 64,5 тис. грн 

8.1 Коштів міського бюджету 249,5 тис. грн 

2021 рік – 56,0 тис. грн 

2022 рік – 64,5 тис. грн 

2023 рік – 64,5 тис. грн 

2024 рік – 64,5 тис. грн 

 

 

 



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

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства посилення 

соціально-правового захисту дітей є одним із пріоритетних напрямків 

здійснення державної соціальної політики та важливою умовою інтеграції до 

Європейської спільноти. Це зобов’язує органи влади працювати в інтересах 

дітей. Проблема виховання і захисту підростаючого покоління ніколи не 

втратить своєї актуальності, адже діти – гарант самозбереження, здоров’я і 

поступу нації. Вкладаючи ресурси в дитинство, держава зміцнює майбутні 

продуктивні сили, забезпечує стабільність добробуту, готує активних громадян, 

здатних перебрати до своїх рук управління державними і суспільними 

справами, впевнено йти курсом розвитку, орієнтуючись на високі виважені 

рішення, сприймати духовні пріоритети. 

На сьогодні найбільш уразливими є сім’ї з дітьми, батьки яких з певних 

причин не можуть забезпечувати належного догляду та утримання своїх дітей, 

часто ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Часто такі діти стають 

жертвами різних видів насильства та злочинів, їх залучають у протиправну 

діяльність, їх життю загрожує небезпека. Збільшується кількість батьків, 

позбавлених батьківських прав, відповідно дітей, які вилучаються з 

небезпечного сімейного середовища та потрапляють у заклади соціального 

захисту. У той же час створюються і розвиваються сімейні форми виховання 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тож, завдання 

сьогодення пов’язані з тим, щоб дати дитині-сироті та дитині, позбавленій 

батьківського піклування, можливість виховуватись у сім’ї. 

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності 

та бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та 

обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення 

зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження 

ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і 

бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які 

неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення 

захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних 

форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів 

профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного 

розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту. 

Для запобігання подібним негативним проявам у дитячому середовищі, 

на підвідомчій території Корюківської міської ради налагоджена системна 

профілактична робота, що включає проведення заходів із своєчасної 

діагностики ознак сімейного неблагополуччя, профілактичної роботи з 

батьками, організацію надання необхідної соціальної, психологічної, 

педагогічної та медичної допомоги дітям. Особливої уваги та турботи з боку 

суспільства, всіх державних органів та недержавних організацій потребують 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Актуальним 

залишається питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 



батьківського піклування, до сімейних форм виховання, створення умов для 

зростання кожного маленького українця у колі сім’ї.  

 

2.Мета Програми 

 

Основною метою Програми є: 

- створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, 

матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального 

здоров’я, виховання відповідального батьківства, збереження біологічних 

сімей; 

- подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання 

сирітству, створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної 

дитини на виховання в сімейному середовищі, для всебічного розвитку та 

виховання дітей, удосконалення превентивної та профілактичної роботи щодо 

запобігання вчиненню дітьми злочинів і інших правопорушень, створення 

ефективної системи реабілітації неповнолітніх правопорушників, їх 

ресоціалізації та соціальної реінтеграції, соціально-правового захисту дітей, 

посилення відповідальності за виконанням вимог законодавства у сфері 

охорони дитинства, покращення роботи органів місцевого самоврядування 

щодо захисту прав дітей; 

- подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права 

кожної дитини на виховання в сім’я;  

- удосконалення діяльності органу опіки та піклування в напрямку 

раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, надання їм необхідної допомоги, спрямованої на підвищення рівня 

їх соціальної захищеності, економічної спроможності та зміцнення 

батьківського виховного потенціалу;  

- удосконалення механізму взаємодії місцевих органів влади з питань 

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сім’ях, де 

батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, сім’ях 

опікунів, піклувальників;  

- запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої 

бездоглядності;  

- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають 

виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які 

виховуються в таких сім’ях. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування. 

 

Прийняття цієї Програми дозволить підвищити рівень здійснення 

соціального захисту дітей, особливо дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 



забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, у тому числі на безпечні 

умови виховання та проживання в сімейному оточенні.  

Програма передбачає протягом 2021-2024 років здійснити комплекс 

заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, 

інтелектуального і духовного розвитку шляхом: 

- підтримки сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей соціально незахищених категорій, 

сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах;  

- проведення спільних профілактичних рейдів та операцій для 

своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування 

до закладів соціального захисту дітей;  

- підвищення рівня взаємодії між Службою у справах дітей Корюківської 

міської ради, Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради, Центра надання соціальних послуг Корюківської міської ради, закладами 

охорони здоров’я, Корюківським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області 

з питань подолання дитячої бездоглядності, здійснення соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

- підвищення поінформованості населення з питань реалізації прав, 

свобод та законних інтересів дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в результаті проведення 

інформаційних кампаній в мережі Інтернет та ЗМІ, закладах освіти, тощо.  

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету. Обсяг фінансування Програми визначається, 

виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у 

відповідному бюджетному періоді.  

 

4. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники 

 

Протягом 2021-2024 років планується реалізувати завдання та здійснити 

такі заходи: 

-забезпечення раннього виявлення, обліку, соціального інспектування та 

супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні 

функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми;  

-сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в сім’ї, під опіку або піклування з дотриманням порядку 

влаштування дітей у відповідності до чинного законодавства;  

- систематичне здійснення на засіданнях комісії з питань захисту прав 

дитини, нарадах аналізу стану роботи з профілактики правопорушень, 

подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;  

- проведення профілактичних рейдів з метою виявлення бездоглядних і 

безпритульних дітей; 

- забезпечення влаштування на тимчасове перебування дітей до центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей;  

- забезпечення проведення рейду «Урок» з метою виявлення дітей, які 

систематично не відвідують навчальні заклади;  



- висвітлення у в друкованих засобах масової інформації під тематичними 

рубриками питання про подолання дитячої бездоглядності, привернення уваги 

населення до цієї соціальної проблеми, а також якнайширшого залучення 

громадськості до її розв’язання, про стан виконання соціальних програм, акцій 

щодо соціального захисту дітей.  

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Безпосередній контроль за реалізацією заходів Програми здійснює 

Служба у справах дітей Корюківської міської ради та постійна комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. Про хід реалізації 

Програми Служба у справах дітей Корюківської міської ради щорічно подає 

звіт до Корюківської міської ради. 

 

 

Міський голова         Р.АХМЕДОВ 

 

 



                                                                                                                                    Додаток до  

проєкту Програми попередження 

                                                                                                                                    дитячої безпритульності та бездоглядності,  

                                                                                                                                    розвитку сімейних форм виховання дітей- 

                                                                                                                                    сиріт, дітей, позбавлених батьківського  

                                                                                                                                    піклування, на підвідомчій території   

                                                                                                                                    Корюківської міської ради  

 на 2021-2024 роки 

 

Напрями діяльності та заходи Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку 

сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на підвідомчій території 

Корюківської міської ради на 2021-2024 роки 

 
№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги фінансування, 

(вартість), грн., у тому числі по роках 

 

Очікуваний 

результат 

Загальний 

обсяг 

2021 2022 2023 2024 

1. Запобігання соціальному сирітству, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей 

1.1 Організація 

профілактичних 

рейдів та операцій 

на території 

Корюківської 

міської ради для 

виявлення причин, 

що зумовлюють 

дитячу 

бездоглядність та 

безпритульність, 

інші негативні 

2021-2024 Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради, 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

Корюківської 

міської ради , 

Корюківський 

ВП ГУНП в 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - Зменшення рівня 

асоціальних 

проявів серед 

дітей 



прояви в дитячому 

середовищі, вчасне 

виявлення дітей, які 

опинились у 

складних життєвих 

обставинах, 

забезпечення 

влаштування дітей 

до центрів 

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

Чернігівській 

області 

1.2. Проведення нарад, 

засідань за «круглим 

столом» з питань 

соціально -

правового захисту 

дітей 

2021-2024 Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради, 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

Корюківської 

міської ради, 

відділ  освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради, 

Корюківський 

ВП ГУНП в 

Чернігівській 

області 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - Підвищення 

рівня взаємодії 

структурних 

підрозділів 

органів 

державної влади 

та інститутів 

громадянського 

суспільства у 

вирішенні 

актуальних 

завдань 

державної 

політики у сфері 

охорони 

дитинства , 

забезпечення 

правової освіти 

дітей. 

1.3 Проведення 

обстеження умов 

проживання дітей у 

сім’ях, які 

перебувають у 

2021-2024 Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради, 

Центр 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - Організація 

своєчасного 

виявлення, облік, 

соціальне 

інспектування 



складних життєвих 

обставинах та сім’ях 

опікунів, 

піклувальників 

надання 

соціальних 

послуг 

Корюківської 

міської ради, 

відділ  освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради, 

Корюківський 

ВП ГУНП в 

Чернігівській 

області 

сімей, які 

неспроможні або 

не бажають 

виконувати 

виховні функції 

стосовно дітей; 

здійснення 

нагляду за станом 

утримання дітей 

–сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, у 

сім’ях опікунів, 

піклувальників,. 

1.4. Направлення дітей, 

які залишилися без 

батьківського 

піклування, та 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, до 

закладів соціального 

захисту, підвіз дітей 

до м. Чернігів для 

участі у святкових 

заходах 

2021-2024 Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради  

Міський 

бюджет 

18 000 3 000 5 000 5 000 5 000 Забезпечення 

тимчасового 

влаштування 

дітей –сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, 

що опинились у 

складних 

життєвих 

обставинах, 

організація участі 

дітей 

вищевказаної 

категорії в 

обласних 

заходах. 

1.5. Проведення 

благодійних акцій, 

святкових заходів 

для дітей соціально 

2021-2024 

 

 

 

Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

 

 

23 000 

 

 

 

2 000 

 

 

 

7 000 

 

 

 

7 000 

 

 

 

7 000 

 

 

 

Забезпечення 

участі дітей 

вищевказаної 

категорії у 



незахищених 

категорій з нагоди 

відзначення Дня 

сім’ї (15 травня), 

Дня матері (І неділя 

травня), Дня захисту 

дітей (1 червня), Дня 

знань (1 вересня); 

Дня усиновлення (30 

вересня); Дня 

спільних дій в 

інтересах дітей (20 

листопада), 

Новорічних та 

Різдвяних свят 

 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 

 

Відділ 

соціальних 

служб Центру 

надання 

соціальних 

послуг 

Корюківської 

міської ради 

 

 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

192500 

 

 

 

 

47000 

 

 

 

 

48500 

 

 

 

 

48500 

 

 

 

 

48500 

святкових 

заходах. 

Підтримка дітей 

соціально 

незахищених 

категорій, 

підвищення 

поінформованості 

населення з 

питань захисту 

прав та законних 

інтересів дітей 

1.6 Проведення 

районного огляду-

конкурсу дитячої 

творчості серед 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, «Світ 

очима дітей» 

2021-2024 Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Розвиток 

творчості та 

талантів серед 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

1.7. Забезпечення 

функціонування 

Єдиної 

інформаційно-

аналітичної системи 

«Діти» 

2021-2024 Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Забезпечення 

своєчасної 

постановки на 

облік дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей, 

які опинились в 

складних 

життєвих 

обставинах 



2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

2.1 Забезпечення 

доступу населення 

до інформації з 

питань влаштування 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 

виховання 

2021-2024 Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - Формування у 

населення 

культури 

позитивного 

сприйняття 

сімейних форм 

влаштування 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

2.2 Розвиток сімейних 

форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

2021-2024 Служба у 

справах дітей 

Корюківської 

міської ради 

Фінансування 

не потребує 

- - - - - Влаштування 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 

виховання. 
                                 Разом по заходам 249500 56000 64500 64500 64500  

 

 

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 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 369    

 

Про внесення змін до Міської програми  

розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою населених пунктів  

Корюківської міської ради 2019-2021 роки 
 

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корківської 

міської ради Барсук О.І. про внесення змін до Міської програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів 

Корюківської міської ради на 2019-2021 роки, що затверджена рішенням 

двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 

року «Про затвердження міських програм», керуючись ст.27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування  в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської міської ради 

Барсук О.І прийняти до відома. 

1.1. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для затвердження 

проєкт Міської програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2024 роки в 

новій редакції, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

  

 

Міський голова                                                                                Р. АХМЕДОВ 

  
 



Додаток до  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 27.08.2021 року № 369 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                        рішенням двадцятої сесії    

                                                                         Корюківської  міської ради 

сьомого скликання 

                                                                          від 20 грудня 2018 року 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська програма  

розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської 

ради на 2019-2024 роки 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Корюківка 

2018 рік 



Паспорт  

Міської програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради  

на 2019-2024 роки  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада  

2. Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

3. Розробник Програми Виконавчий апарат Корюківської 

міської ради  

4. Співрозробники програми:  Виконком Корюківської міської ради, 

комунальні підприємства міської 

ради 

5. Відповідальний виконавець Виконком Корюківської міської ради 

6. Учасники Програми Комунальні Підприємства Міста: 

КП «Корюківкаводоканал»; 

КП «Убідьське»; 

КП «Благоустрій»; 

Корюківська ЖЕК; 

РКСЛП «Корюківкаліс». 

 

Інші підприємства, установи, 

організації: 

АТ «Чернігівгаз»; 

АТ «ОТКЕ»; 

Деснянське БУВР; 

АТ «Чернігівобленерго»; 

Чернігівська ОДА; 

Служба автомобільних доріг у 

Чернігівській обл.  

7 Термін реалізації Програми 2019-2024 роки  

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

225000,0 тис.грн., в тому числі 

2019 рік – 25000,0 тис.грн. 

2020 рік – 30000,0 тис.грн. 

2021 рік – 35000,0 тис.грн. 

2022 рік – 40000,0 тис.грн. 

2023 рік – 45000,0 тис.грн. 

2024 рік – 50000,0 тис.грн. 

 



І. Загальні положення  

 

Житлово-комунальне господарство - це одна з найважливіших галузей 

господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність, це 

провідна галузь, що створює необхідні умови для життєдіяльності населення, 

покликана виконувати комплекс робіт і послуг з утримання і ремонту 

житлового фонду, вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення, 

благоустрою міста, озеленення, тощо. 

Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, 

осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, 

організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, 

санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на 

території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного 

утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення 

сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 

Програма розроблена на виконання законів України «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній 

рух», «Про автомобільні дороги», «Про житлово-комунальні послуги» та інших 

нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів та з метою 

реалізації на території громади державної політики, власних повноважень 

міської ради в сфері розвитку, реформування та утримання житлово - 

комунального господарства, створення умов щодо утримання, відновлення і 

захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища та 

забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. 

Виконання Програми передбачає: 

 Запровадження стимулів до економного і раціонального 

господарювання та використання ресурсів; 

 Покращення екологічного та санітарного стану міста; 

 Прозорість прийнятих рішень щодо реформування житлово-

комунального господарства міста. 

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та 

комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом 

забезпечення належного рівня благоустрою та якості надання комунальних 

послуг.  

Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері 

благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз 

твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного 

освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім 

того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового 

зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, 

ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій, 

місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивних майданчиків, 

капітальний ремонт тротуарів та ін. 

 

 

 



ІІ. Мета та завдання програми 

 

Головною метою Програми є здійснення заходів щодо підвищення 

ефективності та надійності функціонування житлово-комунального 

господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних 

послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, 

гармонізованих зі стандартами Євросоюзу, забезпечення реалізації державної 

політики, визначеної у сфері житлово-комунального господарства. 

Реалізація Програми передбачає виконання наступних завдань: 

- підвищення якості житлово-комунальних послуг; 

- удосконалення системи управління житлово-комунальним 

господарством, розвиток конкуренції та сучасних форм самоорганізації 

населення у даній сфері; 

- сприяння створенню нових ОСББ; 

- створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг; 

- проведення поточних та капітальних ремонтів; 

- проведення робіт з ремонту внутрішньодворових проїздів та тротуарів 

із забезпеченням водовідведення в житловій забудові; 

- покращення технічного стану доріг шляхом проведення поточних та 

капітальних ремонтів доріг з посиленням конструкцій; 

- влаштування інженерних мереж та дорожнього покриття в приватній 

забудові; 

- проведення робіт з ремонту покриття тротуарів або повна його заміна; 

- розбудова мережі велоруху (велодоріжок, велосмуг, вело- пішохідних 

доріжок тощо); 

- поступове покриття міста мережею велостоянок та розвиток мережі 

велопрокату; 

- пропаганда та підвищення культури дотримання велосипедистами 

правил дорожнього руху тощо; 

- покращення якості роботи системи зливової каналізації, розбудова 

нової; 

- зменшення концентрації дорожньо-транспортних пригод на аварійно-

небезпечних ділянках шляхом розроблення схеми організації дорожнього руху; 

- покращення стану мостів та шляхопроводів; 

- покращення якості зовнішнього освітлення міста; 

- впровадження ефективних енергозберігаючих заходів;  

- оновлення зелених насаджень та розвиток озеленення міста;  

- забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин; 

- підвищення екологічної свідомості мешканців міста; 

- розширення мережі дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 

території міста та забезпечення благоустрою існуючих майданчиків. 

 

ІІІ. Заходи Програми  

 

Для досягнення Мети та виконання завдань Програми відповідальні 

виконавці та учасники Програми здійснюють комплекс наступних заходів: 



- утримання сміттєзвалищ; 

- утримання полігонів побутових відходів.  

- збирання, сортування, вивезення та захоронення відходів;  

- спилювання аварійних, перерослих дерев в населених пунктах громади; 

- зимове утримання вулично-дорожньої мережі;  

- поточний ремонт доріг; 

- розмітка поверхонь доріг; 

- капітальний ремонт та реконструкція доріг;  

- поточний ремонт тротуарів та пішохідних доріжок; 

- утримання адресного господарства; 

- придбання дорожніх знаків;  

- придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств міської 

ради; 

- капітальний ремонт та/або реконструкція пішохідних доріжок; 

- прибирання (підмітання, миття тощо) вулично-дорожньої мережі, 

утримання в належному санітарному стані доріг та тротуарів; 

- освітлення населених пунктів громади; 

- утримання пляжів; 

- придбання  та встановлення огорожі в населених пунктах громади; 

- поточний ремонт об’єктів благоустрою (мости, шлюзи, меліоративні 

системи тощо);  

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрій 

водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок громади; 

- роботи пов’язані з попередженням та ліквідацією наслідків повені та 

паводків зокрема утримання в належному стані мережі зливової каналізації, 

пропускних труб та каналів тощо; 

- утримання в належному стані колодязів питної води; 

- благоустрій населених пунктів громади; 

- інші, передбачені програмою заходи (включаючи ліквідацію аварійних 

ситуацій на об’єктах комунальної сфери); 

- придбання контейнерів для збору сміття; 

- придбання матеріалів та ремонт водопровідних та каналізаційних 

систем; 

- ремонт та належне утримання меморіальних об’єктів; 

- придбання або будівництво громадських вбиральнь; 

- придбання предметів та матеріалів по благоустрою; 

- придбання дитячих та спортивних майданчиків; 

- поховання бездомних і безрідних людей; 

- реконструкція, капітальний та поточні ремонти каналізаційно-насосних 

станцій та колекторів; 

- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти 

мостів, шляхопроводів та естакад; 

- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти 

станцій очистки стічних вод; 



- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти полів 

фільтрації стічних вод; 

 - нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти 

вуличних водогонів; 

 - нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти 

вуличного освітлення; 

- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти 

майданчиків для збору сміття; 

- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти 

артезіанських свердловин для питного водопостачання; 

- нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти 

системи теплопостачання, розроблення схеми систем теплопостачання 

населених пунктів громади; 

- інші заходи передбачені Законом України «Про благоустрій населених 

пунктів», Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та іншими 

нормативними документами. 

 

ІV. Джерела фінансування Програми 

 

Джерелами фінансування Програми є: 

- кошти міського бюджету; 

- кошти державного, обласного та інших бюджетів; 

- кошти підприємств, установ та організацій – учасників програми; 

- інші джерела фінансування не заборонені діючим законодавством,             

у тому числі залучення: 

 коштів населення територіальної громади; 

 коштів міжнародної технічної допомоги та інші гранти; 

 коштів фінансових установ у вигляді кредиту чи лізингу. 

 

V. Очікувані результати 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів і завдань 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі. 

У результаті виконання програмних заходів в 2019-2024 роках буде 

забезпечено надійне функціонування всього господарського та комунального 

комплексів громади, здійснене заплановане будівництво та покращено 

благоустрій населених пунктів Корюківської територіальної громади. 

 

 

Секретар міської ради    А.ПЛЮЩ 

 

 

 

 

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 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 370      

 

Про внесення змін до рішення другої 

сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року  

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

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської  

міської ради Барсук О.І., керуючись ст. 28 Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Рекомендувати Корюківській міській раді внести зміни до рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року        

№ 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік», а саме: 

 

1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2021 рік : 

 

- доходи міського бюджету у сумі 235 283 595,40 гривень, в тому числі доходи 

загального фонду міського бюджету 224 532 595,40 гривень та доходи 

спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1 

цього рішення; 

 

- видатки міського бюджету у сумі 260 333 379,84 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду міського бюджету 213 419 147,84 гривень та видатки 

спеціального фонду  міського бюджету 46 914 232 гривень; 

 

- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі                   

38 700 гривень; 

 



- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі 

надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та 

надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень; 

 

- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 27 974 192 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 24 974 192 гривень 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10 000 

гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського 

бюджету, визначених цим пунктом» 

 

«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 50 860 516 гривень згідно з додатком 7 до 

цього рішення.»; 

 

1.2. Додатки 1- 3, 5- 7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 

до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

культурного розвитку.  

 

 

Міський голова                                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 



грн

Всього
в т.ч.бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 146423700 146163700 260000 0

11000000
Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на 

збільшення ринкової вартості
92824000 92824000 0 0

11010000 Податок та збір  на доходи з фізичних осіб 92824000 92824000

13000000
Рентна плата та плата за  використання інших 

природних ресурсів
8050000 8050000 0 0

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(головні рубки)
4100000 4100000

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім головних рубок)
3930000 3930000

130301000 Рентна плата за користування надрами 20000 20000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 8160000 8160000 0 0

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
1000000 1000000

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 
3900000 3900000 0

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг. 

підакцизних товарів
3260000 3260000

18000000 Місцеві податки 37129700 37129700 0 0

18010000 Податок на майно 22927000 22927000 0 0

18050000 Єдиний податок 14202700 14202700

19000000 Інші податки та збори 260000 0 260000 0

19010000 Екологічний податок 260000 0 260000 0

20000000 Неподаткові надходження 10256000 1345000 8911000 0

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10000 10000 0 0

21081100 Адміністративні штрафи 10000 10000

22000000
Адміністративні збори та платежі,доходи від 

некомерційної господарської діяльності
1335000 1335000 0 0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 920000 920000 0 0

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних і фізичних осіб
20000 20000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 600000 600000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно
300000 300000

22080000
Надходження від орендної плати за корист. цілісними 

майновими комплексами та іншим державним майном
400000 400000 0 0

22080400
Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл. 

та ін.майном, що перебуває в комунальній  власності
400000 400000

22090000 Державне мито 15000 15000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 8911000 8911000

 Корюківського міського бюджету на 2021 рік 

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету  Корюківської міської ради  від 27 

серпня  2021 року № 370 "Про внесення змін до рішення другої сесії 

Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 

року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"   

Код Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ



30000000 Доходи від операцій з капіталом 1550000 0 1550000 1550000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1550000 1550000 1550000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 1550000 1550000 1550000

50000000 Цільові фонди 30000 0 30000 0

50110000
Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами влади 
30000 0 30000

Разом 158259700 147508700 10751000 1550000

40000000 Офіційні трансферти 77023895 77023895 0 0

41000000 Від органів державного управління 77023895 77023895 0 0

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
74310945 74310945

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету 61321700 61321700

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

10000000 10000000

41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

583500 583500

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі

2405745 2405745

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2712950 2712950 0 0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

200880 200880

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

833950,40 833950,40

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету

639220 639220

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1038900 1038900

ВСЬОГО 235283595,40 224532595,40 10751000 1550000

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 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 371      

 

Про затвердження дефектного акту та  

локального кошторису  

 

Заслухавши інформацію начальника відділу економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму виконавчого апарату міської ради, керуючись ст. 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити дефектний акт та локальний кошторис на правах зведеного 

кошторисного розрахунку «Поточний ремонт нежитлової будівлі за 

адресою:вул.Вокзальна,9 м.Корюківка», що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 372    

 

Про негайне відібрання дитини від матері  

без позбавлення її батьківських прав 
 

Розглянувши клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської 

ради про вилучення дитини, враховуючи повідомлення Корюківського РВП 

ГУНП в Чернігівській області, у звʼязку з виникненням безпосередньої загрози 

для життя та здоров’я малолітньої дитини, відповідно до п. 8 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866, керуючись п. 2 ст. 170 Сімейного кодексу України, ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Відібрати малолітню дитину Близнюк Катерину Олександрівну, ХХХХ 

р.н., від матері Близнюк Світлани Володимирівни, ХХХХ р.н., жительки вул. 

Шевченка, буд. 56, с. Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області. 

 
2. Малолітню дитину, зазначену у п. 1 даного рішення, влаштувати до 

закладу соціального захисту дітей. 

 
3. Юридичному відділу виконавчого апарату міської ради, Службі у 

справах дітей Корюківської міської ради: 

3.1. У семиденний строк після прийняття рішення підготувати подання до 

суду щодо відібрання малолітньої дитини від матері без позбавлення її 

батьківських прав у зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та 

здоров’я малолітньої дитини; 

3.2. Письмово повідомити Корюківську окружну прокуратуру про 

прийняте рішення. 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                     Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 373  

 

Про затвердження актів  

про технічний стан майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши акти про технічний стан майна міської комунальної власності  

постійно діючою комісією з питань обстеження стану будівель, споруд 

виробничого, житлового та громадського призначення, транспортних засобів, 

інженерних комунікацій та об’єктів благоустрою міської комунальної власності 

від 03.08.2021 року, керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 16 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Зарічна, 8, с.Савинки, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

2. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 16 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Зарічна, 43, с.Савинки, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

3. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 16 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Шевченка, 61, с.Савинки, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

4. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 16 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Шевченка, 65, с.Савинки, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

5. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 16 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Лесі Українки, 58, с.Савинки, Корюківський район, Чернігівська область. 



 

6. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 25 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Гагаріна, 8, с.Озереди, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

7. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 25 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Гагаріна, 9, с.Озереди, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

8. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 25 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Гагаріна, 12, с.Озереди, Корюківський район, Чернігівська область 

 

9. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 25 серпня 2021 року, а саме житлового будинку, за адресою: вул. 

Гагаріна, 34, с.Озереди, Корюківський район, Чернігівська область 

 

10. Затвердити акт про технічний стан майна міської комунальної 

власності від 25 серпня 2021 року, а саме нежитлового приміщення, за адресою: 

вул. Центральна, 30, с.Олійники, Корюківський район, Чернігівська область. 

 

11. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради 

подати на розгляд міської ради документи про списання нерухомого майна 

зазначеного в рішенні. 

 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

     

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 374    

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання КРКСЛП «Корюківкаліс», Корюківського ДНЗ 

№ 1 «Дельфін» художньо-естетичного напряму Корюківської міської ради, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.  Затвердити з 01 вересня 2021 року штатний розписи Корюківського 

районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 

«Корюківкаліс», що додається. 

1.1. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

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

що втратив чинність з 01.09.2021 року. 

 

2. Затвердити з 01 вересня 2021 року штатний розпис Корюківського 

дошкільного навчального закладу № 1 «Дельфін» художньо-естетичного 

напрямку Корюківської міської ради, що додається. 

2.1. Пункт 2 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

22.02.2021 року № 78 «Про затвердження штатних розписів», вважати таким, 

що втратив чинність з 01.09.2021 року. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                  Р.АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 375    

 

Про внесення змін до  

рішень виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, у зв’язку з приведення мережі закладів загальної 

середньої освіти Корюківської міської ради у відповідність до вимог Концепції 

«Нова українська школа», а також у зв’язку з виробничою необхідністю, 

враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 року                 

№ 1205 «Про затвердження штатних нормативів загальної середньої освіти», 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 13.11.2020 року № 380 «Про погодження штатної чисельності 

працівників закладів освіти Корюківської міської ради на 2021 рік», а саме: 

1.1. Затвердити нову штатну чисельність працівників обслуговуючого 

персоналу закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради з                

01 вересня 2021 року, що додається; 

1.2. Абзац 2 пункту 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 13.11.2020 року № 380 «Про погодження штатної чисельності 

працівників закладів освіти Корюківської міської ради на 2021 рік» вважати 

таким, що втратив чинність з 01 вересня 2021 року. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                  Р.АХМЕДОВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 27.08.2021 року № _375 
 

Штатна чисельність працівників 

обслуговуючого персоналу закладів загальної середньої освіти Корюківської міської ради  
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1 Гімназія - 1 - - 0,5 0,5 0,5 4 0,75 1 1 1 1 1 1 - - - - 13,25 

2 Корюківська ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 1 

1 - 1 1 1,5 1,25 1 11 2 3 1,5 4 2 1 1 - - - - 32,25 

3 Корюківська ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 4 

- 1 - 1 1 0,75 1 7,5 2 1 2 2 1 1 1 - - - - 22,25 

4 Наумівська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

- 1 - - 0,5 - - 5 -  1 1 1 1 1 1 3 - - 15,5 

5 Сядринська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

- 1 - - 0,5  - - 4 - 1 1 1 0,5 1 - 1 3 - - 14 

6 Олександрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

- - - - 0,5 - - 1,5 - - 1 - 0,5 0,5 - 1 3 - - 8 



7 Савинківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

- - - - 0,5 - - 2 - - 1 1 - - - 1 3 - - 8,5 

8 Перелюбська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

- 1 - - 0,5 - - 4 - - 1 2 1 1 1 1 3 - - 15,5 

9 Охрамієвицька 

ЗОШ І-ІІ ст. 

- - - - - - - 1 - - - - 0,5 0,5 - - - 1 1 4 

10 Прибинська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

- - - - - - - 1,5 - - 1 - 0,5 0,5 - 1 3 - - 7,5 

11 Білошицькослобід

ська ЗОШ І-ІІ ст. 

- - - - - - - 2 - - - - 0,5 0,5 - 1 3 - - 7 

12 Забарівська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

- - - - - - - 1 - - - 1 0,5 0,5 - 1 2 - - 6 

13 Корюківська ЗОШ 

І ст. № 2 

- - - - - - 0,5 1 - - - - - - - - - - - 1,5 

 Всього 1 5 1 2 5,5 2,5 3 45.5 4,75 6 10,5 13 9 8.5 5 8 23 1 1 155,25 

 

 

Начальник Відділу освіти, культури,  

молоді та спорту Корюківської міської ради            І.НАУМЧИК



 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 376    

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши заяву Крутько Л.О. від 11.08.2021 р., враховуючи рішення 

сьомої позачергової сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

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

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

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

самоврядування в Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлових будинків: 

1.1. По вул. Дудка,117-а м. Корюківка, власник – Крутько Людмила 

Олександрівна. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначених будинків до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власника житлового будинку, до якого проводиться 

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

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

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

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

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

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 377  

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяву Заяць О.А. та додані до неї документи, відповідно до 

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

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

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

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

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

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

 

виконком міської ради вирішив: 

 

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

Заяць Оксані Анатоліївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ), що здійснила поховання Капустіна Андрія Анатолійовича, безробітного, 

який помер 16.08.2021 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова    Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 378     

 

Про визначення місця виїзної торгівлі   
  

Керуючись Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

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

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, затвердженими рішенням сьомої сесії Корюківської 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Надати тимчасовий дозвіл на торгівлю продукцією 

сільськогосподарського виробництва (сезонними овочами та фруктами, в т.ч. 

баштанними культурами) по вул. Вокзальна, 6, м. Корюківка, біля магазину 

«Слов’янські шпалери» (зі сторони вул. Передзаводська, крім проїжджої частини 

вулиці) строком по 31 жовтня 2021 року включно. 

 

2. Зобов’язати субєктів, що здійснюють виїзну торгівлю, укласти з 

Корюківською житлово-експлуатаційною конторою договір на вивезення сміття 

з території, зазначеної в п. 1, на період здійснення ним торговельної діяльності. 

2.1. Контроль за виконанням даного пункту покласти на начальника 

Корюківської житлово-експлуатаційної контори Жоголока А.О.. 

 

3. Зобов’язати суб’єктів, що здійснюють виїзну торгівлю, дотримуватися 

Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і 

прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в 

громадських місцях населених пунктів Корюківської міської територіальної 

громади, затвердженими рішенням сьомої сесії Корюківської міської ради 

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

 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                           Р.АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 379     

 

Про привітання жителів громади 

з нагоди ювілеїв 

 

Розглянувши клопотання Корюківської районної організації ветеранів від 

20.08.2021 № 96, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської міської ради, 

затверджене рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування            

в Україні», 

 

виконком 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.) кожному: 

- Поповській Ганні Іванівні – жительці с .Сядрине (ХХХХ р.н.); 

- Галущенко Вірі Петрівні – жительці м. Корюківка (ХХХХ р.н.); 

- Кучеренко Марії Ігнатівні – жительці с. Тютюнниця (ХХХХ р.н.). 

 

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

профінансувати кошти в сумі 1500 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) для 

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

для придбання квітів.  

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) 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                                                                             Р. АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

27 серпня 2021 року м. Корюківка № 380 

 

Про порушення клопотання про 

присвоєння почесного звання  

України «Мати-героїня» 

 

Розглянувши заяву Клименко С.В. та додані до неї документи, керуючись 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Порушити перед Чернігівською обласною державною адміністрацією 

клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» Клименко 

Світлані Володимирівні, жительці міста Корюківка Корюківського району 

Чернігівської області, яка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятьох 

дітей. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                          Р. АХМЕДОВ 

 

 

 


