
Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 12.10.2021 р. № 121 

 

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд  

виконавчого комітету Корюківської міської ради  

на 13.10.2021 року 

 

1. Про перерозподіл видатків міського бюджету. 

2. Про коригування тарифів на послугу з постачання теплової енергії. 

3. Про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання.  

4. Про преміювання. 

5. Про відключення будинку від мереж централізованого опалення. 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 жовтня 2021 року м. Корюківка № 448 

 

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 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 22200,00грн. 

 

2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям» в сумі в сумі 22200,00 грн на оплату 

послуг з поховання померлих від COVID-19 (КП «Благоустрій»). 

 

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

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13 жовтня 2021 року м. Корюківка № 449 

 

Про коригування тарифів 

на послугу з постачання теплової енергії  
 

На підставі відкоригованих розрахунків наданих Акціонерним товариством 

«Облтеплокомуненерго», відповідно до п. 98 Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869, п. 2 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 08.10.2021 року № 442 «Про встановлення 

тарифів на послугу з постачання теплової енергії», ст. 4 Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», керуючись ст. 13 Закону України «Про 

теплопостачання», ст. 28 Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести коригування тарифів Акціонерному товариству 

«Облтеплокомуненерго» тарифи на послугу з постачання теплової енергії для 

споживачів Корюківської міської територіальної громади та встановити їх на 

рівні: 

1) для потреб населення – 2 649,36 грн/Гкал (з ПДВ); 

2) для потреб бюджетних установ – 4 502,98 грн/Гкал (з ПДВ); 

2) для потреб інших споживачів – 6 090,28 грн/Гкал (з ПДВ). 

 

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 

 

13 жовтня 2021 року м. Корюківка № 450 

 

Про коригування тарифів 

на теплову енергію, її виробництво,  

транспортування та постачання  
 

На підставі відкоригованих розрахунків наданих Акціонерним товариством 

«Облтеплокомуненерго», відповідно до п. 98 Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869, п. 2 рішення виконавчого 

комітету Корюківської міської ради від 08.10.2021 року № 442 «Про встановлення 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання», ст. 

20 Закону України «Про теплопостачання», керуючись ст. 28 Законом України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести коригування тарифів Акціонерному товариству 

«Облтеплокомуненерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для споживачів Корюківської міської територіальної 

громади та встановити їх на рівні: 

1) для потреб населення: 

тариф на теплову енергію – 2 207,80 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 1 658,06 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 526,96 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 22,78 грн/Гкал (без ПДВ); 

2) для потреб бюджетних установ: 

тариф на теплову енергію – 3 752,48 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 



тариф на виробництво теплової енергії – 2 881,39 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 847,63 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 23,46 грн/Гкал (без ПДВ); 

3) для потреб інших споживачів: 

тариф на теплову енергію – 5 075,23 грн/Гкал (без ПДВ) за такими 

складовими: 

тариф на виробництво теплової енергії – 3 933,51 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на транспортування теплової енергії – 1 118,26 грн/Гкал (без ПДВ); 

тариф на постачання теплової енергії – 23,46 грн/Гкал (без ПДВ). 

 

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 

 

13 жовтня 2021 року м. Корюківка № 451 

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання першого заступника міського голови Савченка О.М. 

щодо преміювання директора Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради з нагоди Дня працівника соціальної сфери, 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 Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради Єрмоленко Тамару Олексіївну з нагоди Дня 

працівника соціальної сфери, 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 

 

13 жовтня 2021 року м. Корюківка № 452    

 

Про відключення будинку 

від мереж централізованого опалення  
 

Розглянувши протокол постійно діючої міжвідомчої комісії Корюківської 

міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж 

центрального опалення і гарячого водопостачання від 13.10.2021 року, заяви 

фізичних осіб, керуючись Порядком відключення окремих житлових будинків від 

мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові 

споживачів від централізованого теплопостачання, затвердженого рішенням 

сімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого скликання від 15.02.2008 

року, Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на відключення від мереж централізованого опалення: 

- будинку № 5 по вул. Слов’янська, м. Корюківка; 

- квартири № 2 в будинку № 6 по вул. Слов’янська, м. Корюківка. 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради надати заявникам перелік 

організацій, до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки 

проекту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від 

мереж централізованого опалення. 

 

3. 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 


