Додаток
до розпорядження міського голови
від 07.10.2021 р. № 116

Перелік питань¸ що виносяться на розгляд
виконавчого комітету Корюківської міської ради
на 08.10.2021 року
1. Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації.
2. Про перерозподіл видатків міського бюджету.
3. Про затвердження протоколу місцевої комісії.
4. Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Корюківської
міської територіальної громади на 2022 рік.
5. Про затвердження звітів про оцінку майна.
6. Про оренду майна міської комунальної власності.
7. Про передачу в оренду на аукціоні майна міської комунальної власності
8. Про звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств
Корюківської міської ради.
9. Про внесення змін до фінансового плану.
10. Про складання фінансових планів комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2022 рік.
11. Про надання допомоги на поховання.
12. Про надання матеріальної допомоги.
13. Про нагородження Почесною грамотою Корюківської міської ради з
нагоди Дня працівників целюлозно-паперової промисловості.
14. Про встановлення тарифів на послугу з постачання теплової енергії.
15. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання.
16. Про встановлення тарифів на послугу з постачання гарячої води.
17. Про преміювання.
18. Про затвердження калькуляції вартості послуги КП «Благоустрій».
19. Про надання одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та
захисниць України.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 429

Про завершення приватизації об’єкта
малої приватизації
Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року
№ 432 (зі змінами), враховуючи рішення виконавчого комітету Корюківської
міської ради від 03.09.2021 року №№ 383, 384, протокол про результати
електронного аукціону № UA-PS-2021-08-11-000074-2 від 30.08.2021 року
сформований оператором електронного майданчику ТОВ «ЗАКУПКИ.
ПРОМ.УА», договір купівлі-продажу від 13.09.2021 року та отриману
17.09.2021 року оплату в повному обсязі за об’єкт приватизації, керуючись
ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Завершити приватизацію об’єкта малої приватизації – громадський
будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що
розташований за адресою: Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сахутівка,
вулиця Шевченка, будинок 60-В.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 430

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 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 667832,00 грн;
- по КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по КЕКВ
2282 « Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку» в сумі 15000,00 грн;
- по КПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту» по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 8000,00 грн.
2. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету:
- по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»
по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 40000,00 грн;
- по КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 20000,00
грн;
- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житловокомунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям» в сумі 155255,00 грн (КП
«Корюківкаводоканал»);
- по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 452577,00 грн;
- по КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту» по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»
в сумі 8000,00 грн;
- по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» по КЕКВ 2250 «Видатки на
відрядження» в сумі 15000,00 грн.
3. Зменшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку)
міського бюджету по КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житловокомунального господарства» по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація
інших об’єктів» у сумі 24200,00 грн.
4. Збільшити призначення по спеціальному фонду (бюджету розвитку)
міського бюджету по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного
управління» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів
довгострокового користування» в сумі 24200,00 грн для придбання лічильника
теплової енергії.
5. Начальнику Фінансового відділу Корюківської міської ради Барсук О.І.
внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при
внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIІI «Про міський бюджет на 2021 рік».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 431

Про затвердження протоколу
місцевої комісії
У зв’язку із збільшенням показників опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України, відповідно до наказу Міністерства
розвитку громад та територій України від 10.09.2021 року № 230 «Про
показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України»,
керуючись п.п. 2 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити рішення місцевої комісії з формування пропозицій щодо
потреби в отриманні субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей – сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від 28 вересня 2021
року, оформлене Протоколом № 2 (додається).
2. Службі у справах дітей Корюківської міської ради (Одерій О.А.)
забезпечити подання даного рішення та Протокол № 2 від 28.09.2021 року з
додатками, що зазначений в пункті 1 даного рішення, до Чернігівської обласної
державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 08.10.2021 року № 431

Протокол №2
засідання місцевої комісії з формування пропозицій щодо потреби в отриманні
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа
28 вересня 2021 року

м. Корюківка

10.00

Присутні:
Ахмедов Р.Р. – голова комісії, міський голова
Савченко О.М. – заступник голови комісії, перший заступник міського
голови
Одерій О.А. – секретар комісії, начальник Служби у справах дітей
Корюківської міської ради
Члени комісії:
Барсук О.І. – начальник Фінансового відділу Корюківської міської ради
Васильченко С.М. – заступник директора – начальник відділу соціальних
служб Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради
Долбіна Л.М. – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та
комунального майна виконавчого апарату міської ради
Плющ А.В. – секретар міської ради
Наумчик І.В. – начальник Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради
Самсон С.І. – начальник Управління соціального захисту населення
Корюківської районної державної адміністрації
Порядок денний:
1. Про формування та затвердження загального списку дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на
обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у Корюківській
міській раді, та визначення орієнтовної потреби в коштах, необхідних для
придбання житла або виплати грошової компенсації у 2021 році за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельноремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових
будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, та осіб з їх числа, у зв’язку із збільшенням показників
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, відповідно
до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 10 вересня
2021 року №230.
СЛУХАЛИ: Плющ А.В., яка повідомила, що у зв’язку із збільшенням
показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України,
відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від
10 вересня 2021 року № 230 «Про показники опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України», для Чернігівської області показник
складає 14548,00 грн., тому виникла необхідність визначити нову орієнтовну
потребу у коштах, необхідних для придбання житла або виплати грошової
компенсації у 2021 році.
Відповідно до підпункту 3 пункту 10 Порядку запропоновано затвердити
загальний список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують
поліпшення житлових умов, у Корюківській міській раді (додається), та
визначити орієнтовну потребу у коштах, необхідних для придбання житла або
виплату грошової компенсації у 2021 році за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та осіб з їх числа у розмірі 35623767,6 грн.
ВИРІШИЛИ: Затвердити загальний список дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян,
що потребують поліпшення житлових умов у Корюківській міській раді, та
визначення орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла або
виплати грошової компенсації у 2021 році за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа у розмірі 35623767,6 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 чол., «проти» - 0 чол., «утрималися» - 0 чол.
Голова комісії

Ратан АХМЕДОВ

Заступник голови комісії

Олександр САВЧЕНКО

Секретар комісії

Олена ОДЕРІЙ

Члени комісії

Олена БАРСУК

Світлана ВАСИЛЬЧЕНКО
Людмила ДОЛБІНА
Анастасія ПЛЮЩ
Ірина НАУМЧИК
Світлана САМСОН

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 432

Про заходи щодо забезпечення
складання проєкту бюджету
Корюківської міської територіальної
громади на 2022 рік
З метою забезпечення своєчасного і якісного формування проєкту
бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік, відповідно
до ст.ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Бюджетного регламенту
Корюківської міської ради, розпорядження голови Чернігівської обласної
державної адміністрації від 17.09.2021 року № 906 «Про заходи щодо
забезпечення складання проєкту обласного бюджету Чернігівської області на
2022 рік», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Учасникам бюджетного процесу покласти в основу розрахунків проєкту
бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік положення:
Податкового та Бюджетного кодексів України (зі змінами); Цілей сталого
розвитку України на період до 2030 року, схвалених Указом Президента
України від 30.09.2019 року № 722/2019; Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
12.06.2020 року № 471; Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки, схваленої
постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548; Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки, схваленого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 586;
особливостей складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік, наданих
Міністерством фінансів України листом від 12.08.2021 року № 05110-146/25339.
2. Відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого
апарату міської ради надати Фінансовому відділу Корюківської міської ради

основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади на
середньостроковий період та перелік інвестиційних проєктів, реалізація яких
буде здійснюватися в 2022 році.
3. Відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату
міської ради надати Фінансовому відділу Корюківської міської ради прогнозні
показники на 2022 рік:
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення під об’єктами нерухомості;
- податку на майно (в частині плати за землю) та орендній платі в розрізі
орендарів;
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;
- очікуваних коштів від продажу на земельних торгах (у формі аукціону)
права оренди земельних ділянок;
- надходжень орендної плати за користування майном міської комунальної
власності;
- очікуваних коштів від відчуження майна міської комунальної власності.
4. Відділу надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської
ради надати Фінансовому відділу Корюківської міської ради прогнозні
показники на 2022 рік:
- коштів адміністративного збору за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;
- коштів адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.
5. Головному управлінню Державної податкової служби у Чернігівській
області (у порядку рекомендації) відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу
України надати Фінансовому відділу Корюківської міської ради розрахунки за
такими податками і зборами (платежами) в частині, що зараховується до
міського бюджету:
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів;
- рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів місцевого
значення;
- рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення;
- плата за землю;
- єдиний податок з юридичних та фізичних осіб, та сільськогосподарських
товаровиробників;
- екологічний податок;
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- акцизний податок;
- транспортний податок;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств
та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.
6. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
1) забезпечити
дотримання
положень
Бюджетного
регламенту
Корюківської міської ради, затвердженого рішенням восьмої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 р № 8-8/VIІI «Про Бюджетний
регламент Корюківської міської ради»;
2) визначити пріоритети розвитку відповідної галузі, опрацювати
попередні орієнтовні показники видатків міського бюджету на 2022 рік та
надати Фінансовому відділу Корюківської міської ради інформацію щодо їх
розподілу у додатково визначений термін, беручи до уваги, що проєкт видатків
за кожним кодом економічної класифікації має підтверджуватися детальними
розрахунками та економічними обґрунтуваннями, відповідати вимогам щодо
жорсткого режиму економії бюджетних коштів, ефективного та
результативного їх використання, упорядкування фінансових зобов’язань та
узгодження їх з реальними можливостями міського бюджету;
3) розробити заходи з метою збільшення власних надходжень бюджетних
установ;
4) вжити заходів щодо забезпечення інтеграції комп’ютерних систем, які
використовуються учасниками бюджетного процесу, з «Інформаційноаналітичною системою управління плануванням та виконанням місцевих
бюджетів «LOGICA» (далі – ІАС «LOGICA») та в обов’язковому порядку
провести реєстрацію головних розпорядників коштів міського бюджету в
системі;
5) у додатково визначений термін забезпечити подання фінансовому
відділу бюджетних запитів на 2022 - 2024 роки, в тому числі за допомогою
комп’ютерної програми ІАС «LOGICA»;
6) під час формування пропозицій до проєкту міського бюджету на
2022 рік:
- забезпечити неухильне дотримання норм ст.ст. 51, 77 Бюджетного
кодексу України стосовно передбачення в першочерговому порядку потреби в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на проведення
розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,
природний газ, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- планувати інші видатки в межах фінансового ресурсу;
- розробити заходи з економії бюджетних коштів у 2022 році з
максимально можливим економічним ефектом при мінімальних затратах та
здійснити оптимізацію видатків підпорядкованих бюджетних установ шляхом
виключення непріоритетних і неефективних витрат, насамперед тих, що не
забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного
розпорядника;

- забезпечити вжиття заходів з оптимізації мережі бюджетних установ та
закладів, чисельності працівників, визначивши остаточну їх кількість, які б
максимально ефективно та якісно забезпечували надання комплексу
відповідних послуг;
- під час підготовки бюджетних запитів на 2022 - 2024 роки врахувати
гендерний аспект відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження
та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, що затверджені
наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1, а також
керуватись нормативно-правовими актами, які регулюють питання гендерної
рівності;
- забезпечити виконання положень ст. 91 Бюджетного кодексу України під
час розроблення міських програм та своєчасне затвердження програм, термін
дії яких спливає в 2021 році, оскільки до бюджетних запитів можуть
включатись видатки на виконання міських програм лише за умови їх
затвердження в установленому порядку на час подання запитів.
7. Фінансовому відділу Корюківської міської ради з метою збалансування
бюджету Корюківської міської територіальної громади:
1) забезпечити формування дохідної частини бюджетів на основі реальних
прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку територій, з
урахуванням максимального використання наявних можливостей і резервів з
наповнення місцевого бюджету;
2) розробити та затвердити заходи щодо наповнення міського бюджету,
вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму
економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у
2022 році з максимально можливим економічним ефектом, здійснити
оптимізацію видатків бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних
і неефективних витрат та упорядкування мережі і штатів бюджетних установ;
3) забезпечити дотримання норм ст.ст. 51, 77 Бюджетного кодексу України
щодо передбачення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати і на проведення розрахунків за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та щодо
граничного терміну затвердження місцевих бюджетів – до 25 грудня 2021 року;
4) врахувати положення ст. 91 Бюджетного кодексу України під час
розробки міських програм, забезпечити їх своєчасне затвердження;
5) вжити заходів щодо реформування, підвищення ефективності,
наближення до сучасних стандартів мережі закладів загальної середньої освіти
та вирішити питання доцільності функціонування та фінансування закладів
загальної середньої освіти з малою чисельністю учнів;
6) врахувати гендерні аспекти під час складання проєктів місцевих
бюджетів на 2022 рік згідно з Методичними рекомендаціями щодо
впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному
процесі, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019

року № 1, а також керуватись нормативно-правовими актами, які регулюють
питання гендерної рівності;
7) забезпечити автоматизований процес складання проєкту місцевого
бюджету на 2022 рік за допомогою ІАС «LOGICA».
8. Фінансовому відділу Корюківської міської ради подати у встановлений
термін проєкт рішення про бюджет Корюківської міської територіальної
громади на 2022 рік для схвалення сесією Корюківської міської ради.
9. Структурним підрозділам Корюківської міської ради при формуванні
бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік забезпечити
гласність і доступність показників бюджету для громадськості та депутатського
корпусу.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 433

Про затвердження звіту про
оцінку майна
Розглянувши клопотання КНП «Корюківська центральна районна лікарня»
від 04.10.2021 року № 03-05/834, звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень
загальною площею 292,8 кв.м. на третьому поверсі корпусу КНП «Корюківська
ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка,
Чернігівської області, керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», ст. 29 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень загальною
площею 292,8 кв.м. на третьому поверсі корпусу КНП «Корюківська ЦРЛ», що
знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської
області, виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство
«Десна-Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди
станом на 01.08.2021 року становить 741 760,00 грн (сімсот сорок одна тисяча
сімсот шістдесят гривень 00 копійок) без врахування ПДВ.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 434

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення КНП «Корюківська центральна районна лікарня»
від 01.10.2021 року № 03-05/833, від 05.10.2021 року № 03-05/836, відповідно
до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Замінити сторону – орендодавця з Комунального некомерційного
підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської
ради на Корюківську міську раду в договорах оренди нерухомого майна
комунальної власності шляхом складення акту про заміну сторони у договорі
оренди, а саме:
1.1. Договір оренди б/н від 18.03.2013 року, укладеного з Комунальним
некомерційним підприємством «Обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, про оренду приміщення з
одного боксу та двох кімнат загальною площею 57,48 кв.м. в нежитловій
будівлі, за адресою: вул. Шевченка, 89, м. Корюківка, Чернігівської області;
1.2. Договір оренди б/н від 08.02.2017 року, укладеного з Комунальним
некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги
«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, про
оренду приміщення загальною площею 491,75 кв.м., які знаходяться на І, ІІ та
ІІІ поверсі поліклінічного відділення, ІІ поверсі дитячої консультації та ІІ
поверсі лікувального корпусу нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська
ЦРЛ», за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області.
2. Оприлюднити в електронній торговій системі акти про заміну сторони
в договорах оренди, зазначених в пункті 1 рішення.

3. Комунальному
некомерційному
підприємству
«Корюківська
центральна районна лікарня» Корюківської міської ради - балансоутримувачу
Об’єктів оренди, зазначених в пункті 1 рішення, підготувати додаткові угоди до
договорів оренди і контролювати умови договорів оренди.
4. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), КНП «Корюківська
центральна районна лікарня» (Пивовар С.Г.) забезпечити виконання даного
рішення.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 435

Про передачу в оренду на аукціоні
майна міської комунальної власності
Розглянувши лист КНП «Корюківської ЦРЛ» від 15.09.2021 року № 0305/754, КП «Убідьське» від 07.10.2021 року № 275, з метою ефективного
використання майна міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оренду державного
та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020
року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Передати в оренду на аукціоні майно комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, що обліковується на балансі
Корюківської міської ради, а саме приміщення площею 122,7 кв.м. на другому
поверсі двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою:
вул. Шевченка, буд. 66 Г, с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська
область (надалі – Об’єкт оренди).
2. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству
«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради на
передачу в оренду на аукціоні майно комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, а саме приміщення площею 76,8 кв.м. на
першому поверсі поліклінічного, в нежитловій будівлі – корпус КНП
«Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 101,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область (надалі – Об’єкт
оренди).
3. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради на передачу в оренду на аукціоні майно комунальної власності

Корюківської міської територіальної громади, а саме нежитлове приміщення
площею 25,1 кв.м. в адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка,
буд. 87, м.Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область (надалі –
Об’єкт оренди).
4. Включити Об’єкти оренди, зазначені в пунктах 1-3 рішення, до Переліку
І типу об’єктів оренди, що підлягають передачі в оренду на аукціоні.
5. Затвердити умови, додаткові умови та текст інформаційних повідомлень
про проведення аукціонів, зазначених в пунктах 1 - 3 рішення, що додаються.
6. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), КНП «Корюківська
ЦРЛ» (Пивовар С.Г.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.), забезпечити
оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про передачу
Об’єкта оренди, зазначеного в рішенні, в оренду на аукціоні.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природнього середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 08.10.2021 року № 435
Умови передачі в оренду
приміщення площею 122,7 кв.м. на другому поверсі двоповерхової нежитлової
будівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 66 Г, с. Наумівка,
Корюківський район, Чернігівська область
1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до
Переліку першого типу, а саме «приміщення площею 122,7 кв.м. на другому
поверсі двоповерхової нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою:
вул. Шевченка, буд. 66 Г, с. Наумівка, Корюківський район, Чернігівська
область» (далі – Об’єкт оренди):
1.1. Розмір стартової орендної плати для:
- електронного аукціону – 881,21 грн;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 440,61 грн;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій – 440,61 грн.
1.2. Строк оренди: 4 роки 11 місяців.
1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні
становить: 3000,00 грн.;
1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн, що становить 0,1
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.
1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки.
1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1
відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди.
1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період
між аукціонами - 20 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про
передачу майна в оренду в ЕТС.
1.8. Передача Об’єкта оренди здійснюється з правом передачі в суборенду.
1.9. Об’єкт оренди може бути використаний на розсуд орендаря.
2. Додаткова умова оренди Об’єкта оренди:
2.1. Виконання певних видів ремонтних робіт (поточного та/або
капітального ремонту), реконструкції або реставрації об’єкта оренди
проводиться за окремою згодою Орендодавця.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 08.10.2021 року № 435
Оголошення про передачу в оренду
приміщення площею 122,7 кв.м. на другому поверсі двоповерхової нежитлової будівлі,
що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 66 Г, с. Наумівка,
Корюківський район, Чернігівська область
Майно передається в оренду на підставі: Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» №157 від 03.10.2019 р. (далі по тексту - Закон №157) та Постанови
Кабінету Міністрів України “Деякі питання оренди державного та комунального майна”
від 03.06.2020 р.№483 (далі по тексту - Постанова №483 та Порядок)
Назва об’єкта

Приміщення площею 122,7 кв.м. на другому
поверсі двоповерхової нежитлової будівлі, що
знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 66
Г, с. Наумівка, Корюківський район,
Чернігівська область

Орендодавець (назва, код ЄДРПОУ,
місцезнаходження, контактна особа,
контактний тел. та електронна пошта)

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760,
вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл.,
тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:
koryukivka.rada@gmail.com

Балансоутримувач (назва, код ЄДРПОУ,
місцезнаходження, контактна особа,
контактний тел. та електронна пошта)

Корюківська міська рада, код ЄДРПОУ 04061760,
вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська обл.,
тел. (04657) 2-13-79, електронна адреса:
koryukivka.rada@gmail.com

Контактні дані (номер телефону і адреса
електронної пошти) працівника
балансоутримувача/орендодавця,
відповідального за ознайомлення
заінтересованих осіб з об’єктом оренди, із
зазначенням адреси, на яку протягом
робочого часу такі особи можуть
звертатися із заявами про ознайомлення з
об’єктом, час і місце проведення огляду
об’єкта

Долбіна Людмила Михайлівна, тел. (04657) 2-13-79,
0669237287, e-mail: dolbinal@ukr.net
Григор’єв Ігор Олександрович, тел. (04657) 2-44-68
вул. Шевченка, 91, с. Наумівка, Чернігівська обл.
у робочі дні з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 13:00
до 14:00.

Інформація про об’єкт оренди
Тип Переліку, до якого включено об’єкт Перелік першого типу
оренди
Залишкова балансова вартість та первісна Залишкова балансова вартість станом на 01.10.2021
балансова вартість об’єкта
– 88 120,61 грн.
Первісна балансова вартість станом на 01.10.2021 –
89 483,17 грн.

Тип об’єкта

Нерухоме майно

Строк оренди / графік використання
об’єкта

4 роки 11 місяців

Інформація про наявність рішень про Відсутня
проведення інвестиційного конкурсу або
про включення об’єкта до переліку майна,
що підлягає приватизації
Інформація про отримання
балансоутримувачем погодження органу
управління балансоутримувача у
випадках, коли отримання такого
погодження було необхідним відповідно
до законодавства, статуту або положення
балансоутримувача

Не потребує

Чи передбачається можливість передачі
об’єкта в суборенду та інформація про
порядок повідомлення орендодавця про
укладення договору суборенди згідно з
Законом №157 та Постановою №483

Передача Об’єкта оренди здійснюється з правом
передачі в суборенду.

Фотографічні матеріали (наявні / відсутні)

Додається окремим файлом

Загальна площа об’єкта

122,7 кв.м.

Корисна площа об’єкта

105,2 кв.м.

Інформація про арешти майна / застави

Відсутня

Характеристика об’єкта оренди (будівлі в
цілому або частини будівлі із зазначенням
місця розташування об’єкта в будівлі
(надземний, цокольний, підвальний,
технічний або мансардний поверх , номер
поверху або поверхів)

Приміщення з 5 кімнат, загальною площею 122,7
кв.м., робочою площею 105,2 кв.м. на другому
поверсі двоповерхової нежитлової будівлі. Будівля
з цегли, покрита шифером.
Нежитлова будівля розташована в центральній
частині с. Наумівка. Приміщення не має окремого
входу.

Технічний стан об’єкта
інформація про потужність
електромережі і забезпечення об’єкта
комунікаціями

Перебуває в придатному для використання стані.
5 кВт однофазний струм.
Об’єкт оренди забезпечено системами електро- та
водопостачання, підключено до централізованого
водовідведення.

Поверховий план об’єкта або план
поверха

Додається окремим файлом

Інформація про те, що об’єктом оренди є
пам’ятка культурної спадщини та
інформація про отримання погодження
органу охорони культурної спадщини на

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини

передачу об’єкта в оренди
Інформація про стан реєстрації права
Об’єкт зареєстрований в ЄДР
власності держави (територіальної
громади) на об’єкт оренди відповідно до
Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень»
Інформація про цільове призначення
об’єкта оренди

Об’єкт оренди може бути використаний на розсуд
орендаря

Інформація про наявність окремих
Орендар самостійно сплачує відповідним
особових рахунків на об’єкт оренди,
постачальникам витрати за отримані комунальні
відкритих постачальниками комунальних послуги.
послуг, або інформація про порядок участі
орендаря у компенсації балансоутримувачу
витрат на оплату комунальних послуг якщо об’єкт оренди не має окремих
особових рахунків, відкритих для нього
відповідними постачальниками
комунальних послуг
Інформація про аукціон
Вид аукціону

Аукціон / аукціон зі зниженням стартової орендної
плати на 50 відсотків / аукціон за методом
покрокового зниження стартової орендної плати та
подальшого подання цінових пропозицій

Місце проведення аукціону

Електронний аукціон відбувається в електронній
торговій системі Прозорро.Продажі через
авторизовані електронні майданчики.
Орендодавець для проведення та організації
аукціону використовує електронний майданчик
ТОВ «Е-Тендер».

Час проведення аукціону

Дата та час аукціону визначені умова оголошення
на електронному майданчику.

Кінцевий строк для подання пропозицій

Кінцевий строк подання заяви на участь в
електронному аукціоні встановлюється
електронною торговою системою для кожного
електронного аукціону окремо в проміжок часу з
19:30 до 20:30 дня, що передує дню проведення
електронного аукціону.

Стартова орендна плата для першого
аукціону

881,21 грн.

Період прийому пропозицій для першого
аукціону

20 календарних днів з дати оприлюднення
оголошення про передачу майна в оренду в ЕТС

Стартова орендна плата для повторного

440,61 грн.

аукціону зі зниженням стартової орендної
плати на 50 відсотків
Період прийому пропозицій для
повторного аукціону із зниженням
стартової орендної плати на 50 відсотків

20 календарних днів

Стартова орендна плата для аукціону за
методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання
цінових пропозицій

440,61 грн.

Період прийому пропозицій для аукціону
за методом покрокового зниження
стартової орендної плати та подальшого
подання цінових пропозицій

20 календарних днів

Кількість кроків аукціону за методом
покрокового зниження стартової орендної
плати та подальшого подання цінових
пропозицій

3 (три) кроки

Інформація про нарахування / врахування
ПДВ в стартовій орендній платі
(враховано / нараховується до орендної
плати за результатами аукціону)

ПДВ не нараховується

Розмір кроку аукціону

- електронного аукціону – 8,81 грн;
- електронного аукціону із зниженням стартової
ціни - 4,41 грн;
- електронного аукціону за методом покрокового
зниження стартової орендної плати та подальшого
подання цінових пропозицій – 4,41 грн.

Розмір гарантійного внеску

3000,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску

600,00 грн.

Найменування установи (банку,
казначейства), її місцезнаходження та
номери рахунків у національній та
іноземній валюті, відкритих для внесення
операторами електронних майданчиків
реєстраційних внесків потенційних
орендарів та проведення переможцями
аукціонів розрахунків за орендовані
об’єкти

Оператор електронного майданчика перераховує на
казначейський
(бюджетний)
рахунок
№
UA058999980314020544000025639,
одержувач:
ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків / 24060300, банк
одержувача: Казначейство України (ел.адм.подат.),
код
ЄДРПОУ
37972475,
суми
сплачених
учасниками аукціону реєстраційних внесків.
Переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт
оренди: на казначейський (бюджетний) рахунок
№UA508999980334189850000025639, одержувач:
ГУК у Черніг.обл/тг м.Корюків/22080402, код за
ЄДРПОУ
37972475,
банк
одержувача:
Казначейство України (ел.адм.подат.).

Додаткові умови оренди

Перелік додаткових умов оренди, з
переліку, що визначений абз. 4 п. 55
Порядку

Виконання певних видів ремонтних робіт
(поточного
та/або
капітального
ремонту),
реконструкції або реставрації об’єкта оренди
проводиться за окремою згодою Орендодавця.

Дата та номер рішення про затвердження Рішення виконавчого комітету міської ради від
додаткових умови оренди
08.10.2021 року № 435
Додаткова інформація
Наявність згоди на здійснення поточного За окремою згодою Орендодавця.
та/або капітального ремонту орендованого
майна під час встановлення додаткової
умови оренди щодо виконання конкретних
видів ремонтних робіт (поточного та/або
капітального ремонту), реконструкції або
реставрації об’єкта оренди із зазначенням
суми і строку
Інформація про необхідність відповідності
орендаря вимогам статті 4 Закону №157 та
можливість орендаря укладати договір
суборенди лише з особами, які
відповідають вимогам статті 4 Закон №157

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам
до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закон
№157.
Потенційний орендар для участі в аукціоні надає
підтверджуючі документи, що передбачені ч. 3 ст.
13 Закон №157.

Копія охоронного договору, - якщо
об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо
об’єктом оренди є занедбана пам’ятка, також копія згоди (дозволу) на здійснення
ремонту, реставрації, яка дає право на
зарахування витрат орендаря в рахунок
орендної плати

Відсутній

Інша додаткова інформація, визначена
орендодавцем

Відсутня

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 08.10.2021 року № 435
Умови передачі в оренду
приміщення площею 76,8 кв.м. на першому поверсі поліклінічного
відділення, в нежитловій будівлі – корпус КНП «Корюківська ЦРЛ»,
що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка,
Чернігівської області
1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до
Переліку першого типу, а саме «приміщення площею 76,8 кв.м. на першому
поверсі поліклінічного відділення, в нежитловій будівлі – корпус КНП
«Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за адресою: вул.Шевченка, 101,
м. Корюківка , Чернігівської області» (далі – Об’єкт оренди):
1.1. Розмір стартової орендної плати для електронного аукціону на
продовження договору оренди – 783,85 грн без ПДВ;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 391,93 грн без ПДВ;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій –391,93 грн без
ПДВ
1.2. Строк оренди: 3 роки
1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні
становить: 3000,00 грн;
1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн, що становить 0,1
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.
1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки.
1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1
відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди.
1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період
між аукціонами - 20 календарний день з дати оприлюднення оголошення про
передачу майна в оренду в ЕТС.
1.8. Об'єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з передачі
майна в оренду без права передачі в суборенду.
1.9. Об’єкт оренди використовується за цільовим призначенням згідно п. 6
Додатку 3 до Порядку, а саме: розміщення аптеки для провадження
господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
наркотичними, психотропними лікарськими засобами та прекурсорами,
забезпечення медичного закладу та хворих лікарськими формами
екстемпоральної рецептури у вигляді крапель, мазей, супозиторій, суспензій,
емульсій, розчинів для лікування шкіряних захворювань, захворювань серцево-

судинної системи по індивідуальних замовленнях, які неможливо виготовити в
заводських умовах.
2. Додаткова умова оренди Об’єкта оренди:
2.1. Об’єкт оренди може використовуватись виключно за цільовим
призначення.
2.2. Графік роботи аптеки – цілодобово.
2.3. Потенційний Орендар (учасник аукціону) зобов’язаний у складі
пропозиції надати:
- документи, що підтверджують наявність ліцензій щодо провадження
діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
- на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2.4. Проводити поточний ремонт об’єкта оренди за власні кошти, за
окремою згодою Орендодавця.
2.5. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється згідно
чинного законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 08.10.2021 року № 435
Оголошення про аукціон з передачі в оренду
приміщеннія площею 76,8 кв.м. на першому поверсі поліклінічного відділення, в
нежитловій будівлі - корпус КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться
за адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівська область
1. Повне найменування і адреса орендодавця (балансоутримувача):
Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 02006320, вул. Шевченка, 101, м. Корюківка,
Чернігівська обл., тел. (0254) 2-12-98, електронна адреса: Leoniddom@i.ua.
2. Інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі,
визначеному пунктом 26 Порядку:
2.1. Назва об'єкта
Приміщення площею 76,8 кв.м. на першому
поверсі поліклінічного відділення, в
нежитловій будівлі - корпус КНП
«Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за
адресою: Чернігівська область, м.
Корюківка, вул. Шевченка, 101.
2.2. Місцезнаходження об'єкта (обов'язково вул. Шевченка, 101, м. Корюківка,
містить назву населеного пункту)
Чернігівська обл.
2.3. Тип об'єкта
Нерухоме майно
2.4. Орган управління об'єкта
Виконавчий комітет Корюківської міської ради
2.5. Тип переліку
Першого типу
2.6. Залишкова балансова вартість, грн.
78 385,00 грн
2.7. Первісна балансова вартість, грн.
139 450,00 грн
2.8. Пропонований строк оренди
3 роки
2.9. Наявність рішення щодо об'єкта про
Ні
включення об'єкта до переліку майна, що
підлягає приватизації
2.10. Погодження органу управління
Не потребує
2.11. Фото/відеоматеріали
Додаються окремими файлами
2.12. Площа об'єкта (кв. м)
Загальна площа 76,8 кв.м. в т.ч. корисною 61,5
кв.м.
2.13. Характеристика об'єкта оренди
Приміщення з чотирьох кімнат (№№3/1,4,5,6)
на першому поверсі поліклінічного відділення
в нежитловій будівлі - КНП «Корюківська
ЦРЛ». Вхід до об’єкта оренди виключно через
центральний вхід будівлі.
Об’єкт оренди розташований в центральній
частині міста.
2.14. Технічний стан об'єкта
Об’єкт придатний для використання.
Технічний стан задовільний.
2.15. Потужність електромережі
25 кВт.
2.16. Забезпеченість комунікаціями
Тепло-, електро- та водопостачання,
підключено до каналізації.
2.17. Поверховий план
На першому поверсі триповерхової будівлі

2.18. Наявність об'єкта у Державному
реєстрі пам'яток України
2.19. Цільове використання (у разі
неможливості використання за будь-яким
цільовим призначенням або для Переліку
другого типу)

2.20. Комунальні послуги (окремі особові
рахунки на об'єкт, відкриті
постачальниками комунальних послуг
(перелік рахунків)
2.21. Інформація про порядок участі
орендаря у компенсації
балансоутримувачу витрат на оплату
комунальних послуг (порядок)

Ні
Об’єкт оренди має бути використаний за
цільовим призначенням згідно п. 6 Додатку 3
до Порядку, а саме: розміщення аптеки для
провадження господарської діяльності з
роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
наркотичними, психотропними лікарськими
засобами та прекурсорами, забезпечення
медичного закладу та хворих лікарськими
формами екстемпоральної рецептури у вигляді
крапель, мазей, супозиторій, суспензій,
емульсій, розчинів для лікування шкіряних
захворювань, захворювань серцево-судинної
системи по індивідуальних замовленнях, які
неможливо виготовити в заводських умовах.
Окремі особові рахунки для оплати
комунальних послуг відсутні
Орендар відшкодовує КНП «Корюківська
ЦРЛ» витрати на утримання об’єкта оренди
згідно укладених договорів

3. Проект договору оренди: додається окремим файлом.
4. Умови оренди майна та додаткові умови оренди майна:
4.1. Стартова орендна плата для:
- електронного аукціону – 783,85 грн без ПДВ;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни – 391,93 грн;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та
подальшого подання цінових пропозицій – 391,93 грн.
4.2. Строк оренди: 3 роки;
4.3. Інформація про цільове призначення об’єкта оренди: Об’єкт оренди може бути
використаний за цільовим призначенням згідно п.6 Додатку 3 до «Порядку передачі в
оренду державного та комунального майна» , а саме : розміщення аптеки для
провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
наркотичними, психотропними лікарськими засобами та прекурсорами, забезпечення
медичного закладу та хворих лікарськими формами екстемпоральної рецептури у
вигляді крапель, мазей, супозиторій, суспензій, емульсій, розчинів для лікування
шкіряних захворювань, захворювань серцево-судинної системи по індивідуальних
замовленнях, які неможливо виготовити в заводських умовах..
4.4. Об’єкт оренди надається переможцю електронного аукціону в оренду без
права передачі в суборенду.
4.5. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам визначеним статтею 4 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
5. Додаткові умови передачі в оренду Об’єкта оренди:
5.1. Об’єкт оренди має використовуватись виключно за цільовим призначення.
5.2. Графік роботи аптеки – цілодобово.
5.3. Потенційний Орендар (учасник аукціону) зобов’язаний у складі пропозиції надати:

- документи, що підтверджують наявність ліцензій щодо провадження діяльності з
виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами;
- на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів.
5.4. Проводити поточний ремонт об’єкта оренди за власні кошти, за окремою згодою
Орендодавця.
5.5. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється згідно чинного
законодавства.
6. Контактна особа: Давидов Леонід Миколайович, тел. (0257) 2-11-98, 0958891665.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8:00 до 17:00, обідня перерва з
13:00 до 14:00 за місцезнаходженням об’єкта: 15300, вул. Шевченка, 101, м. Корюківка ,
Чернігівська обл., Україна.
7. Інформація про аукціон:
7.1. Дата проведення електронного аукціону 01.11.2021 року. Час проведення
встановлюється електронною системою автоматично.
7.2. У разі визнання аукціону, передбаченого частиною одинадцятою статті 18 Закону,
таким, що не відбувся, оголошуються аукціони, передбачені частинами одинадцятою та
тринадцятою статті 13 Закону.
7.3. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному
аукціоні зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
7.4. Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного
аукціону.
8. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон:
8.1. Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону:
встановлюється на рівні 1 відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди.
Крок аукціону для:
- електронного аукціону – 7,84 грн;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 3,92 грн;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та
подальшого подання цінових пропозицій – 3,92 грн.
8.2. Розмір гарантійного внеску: - 3000,00 грн.
8.3. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн..
8.4. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної
плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки.
9. Додаткова інформація:
9.1. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для
перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
9.2.
Оператор
електронного
майданчика
перераховує
на
рахунок
№UA473052990000026006016303011, одержувач: КНП «Корюківська ЦРЛ», код за ЄДРПОУ
02006320, банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк», суми сплачених учасниками аукціону
реєстраційних внесків.

9.3. Переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт оренди: на рахунок
№UA473052990000026006016303011, одержувач: КНП «Корюківська ЦРЛ», код за ЄДРПОУ
02006320, банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк».
10. Технічні реквізити оголошення:
10.1. Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із
зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних днів з дати оприлюднення
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду.
10.2. Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в
алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 08.10.2021 року № 435
Умови про надання в оренду
нежитлове приміщення площею 25,1 кв.м., в адмінбудівлі, що
знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівської
області
1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до
Переліку першого типу, а саме «Нежитлове приміщення площею 25,1 кв.м., в
адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка,
Чернігівської області» (далі – Об’єкт оренди):
1.1. Розмір стартової орендної плати для:
- електронного аукціону – 566,00 грн;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 283,00 грн;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 283,00 грн.
1.2. Строк оренди: 4 роки 11 місяців.
1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні
становить: 3000,00 грн.;
1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн, що становить 0,1
мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.
1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової
орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки.
1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1
відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди.
1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період
між аукціонами - 20 календарний день з дати оприлюднення оголошення про
передачу майна в оренду в ЕТС.
1.8. Об'єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з передачі
майна в оренду без права передачі в суборенду.
1.9. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням на
розсуд орендаря.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Корюківської міської ради
від 08.10.2021 року № 435
Оголошення про надання в оренду
нежитлове приміщення площею 25,1 кв.м. в адмінбудівлі, що знаходиться за
адресою: вул.Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівської області
1. Повне найменування і адреса орендодавця (балансоутримувача):
Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ
41766296, вул. Костюк Галини, 16, м. Корюківка, Чернігівська обл., тел. 0994996037,
електронна адреса: blagoustriy2017@ukr.net.
2. Інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі,
визначеному пунктом 26 Порядку:
2.1. Назва об'єкта
Нежитлове приміщення площею 25,1 кв.м. в
адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул.
Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівської
області
2.2. Місцезнаходження об'єкта
вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівська
(обов'язково містить назву населеного
область
пункту)
2.3. Тип об'єкта
Нерухоме майно
2.4. Орган управління об'єкта
Виконавчий комітет Корюківської міської ради
2.5. Тип переліку
Першого типу
2.6. Залишкова балансова вартість, грн.
56639,82
2.7. Первісна балансова вартість, грн.
56639,82
2.8. Пропонований строк оренди
4 роки 11 місяців
2.9. Наявність рішення щодо об'єкта про
Ні
включення об'єкта до переліку майна, що
підлягає приватизації
2.10. Погодження органу управління
Не потребує
2.11. Фото/відеоматеріали
Додаються окремими файлами
2.12. Площа об'єкта (кв. м)
Загальна – 25,1
Корисна – 21,1
2.13. Характеристика об'єкта оренди
Приміщення з двох кімнат, загальною площею
25,1 кв.м., робочою площею 21,1 кв.м. в
одноповерховій нежитловій будівлі
Об’єкт оренди є частиною нежитлового
приміщення, розташованого в одноповерховій
будівлі. Вхід до об’єкта оренди виключно
через вхід загального користування, окремий
вихід на вулицю відсутній.
2.14. Технічний стан об'єкта
Об’єкт придатний для використання.
Технічний стан задовільний.
2.15. Потужність електромережі
5 кВт однофазний струм
2.16. Забезпеченість комунікаціями
Об’єкт оренди забезпечено системами
водопостачання, електропостачання, опалення
2.17. Поверховий план
одноповерховий
2.18. Наявність об'єкта у Державному
Ні

реєстрі пам'яток України
2.19. Цільове використання (у разі
неможливості використання за будь-яким
цільовим призначенням або для Переліку
другого типу)
2.20. Комунальні послуги (окремі особові
рахунки на об'єкт, відкриті
постачальниками комунальних послуг
(перелік рахунків)
2.21. Інформація про порядок участі
орендаря у компенсації
балансоутримувачу витрат на оплату
комунальних послуг (порядок)

Об’єкт оренди може бути використаний за
цільовим призначенням на розсуд орендаря.
Окремі особові рахунки для оплати
комунальних послуг відсутні
Участь орендаря у спільному утриманні
об’єкта теплопостачання, відшкодування
комунальних послуг

3. Проект договору оренди: додається окремим файлом.
4. Умови оренди майна та додаткові умови оренди майна:
4.1. Стартова орендна плата для:
- електронного аукціону – 566,00 грн.;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 283,0 грн.;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної
плати та подальшого подання цінових пропозицій – 283,0 грн.
4.2. Строк оренди: 4 роки 11 місяців;
4.3. Наявність рішення уповноваженого органу про затвердження додаткових умов
оренди майна: рішення відсутнє.
5. Інформація про цільове призначення об’єкта оренди: Об’єкт оренди може бути
використаний за цільовим призначенням на розсуд орендаря.
6. Об'єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в
оренду без права передачі в суборенду.
7. Контактна особа: Міщенко Анатолій Михайлович, тел. 0994996037, адреса:
Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16 blagoustriy2017@ukr.net.:
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8:00 до 17:00, обідня перерва з
12:00 до 13:00 за місцезнаходженням об’єкта: 15300, вул. Шевченка, 87, м.Корюківка ,
Чернігівська обл., Україна.
8. Інформація про аукціон:
8.1. Дата проведення електронного аукціону - 01.11.2021 року.
8.2. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному
аукціоні зі зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для
кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня,
що передує дню проведення електронного аукціону.
8.2. Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового
зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій
встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону
окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного
аукціону.
9. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон:

9.1. Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону:
встановлюється на рівні 1 відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди.
Крок аукціону для:
- електронного аукціону – 5,66 грн;
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 2,83 грн;
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та
подальшого подання цінових пропозицій – 2,83 грн.
9.2. Розмір гарантійного внеску: 3000,00 грн;
9.3. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн;
9.4. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної
плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки.
10. Додаткова інформація:
10.1. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для
перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2
внесків протягом п’яти робочих днів з дати проведення електронного аукціону.
10.2.
Оператор
електронного
майданчика
перераховує
на
рахунок
UA973052990000026006046303144, одержувач Комунальне підприємство «Благоустрій»
Корюківської міської ради банк одержувача: АТ КБ Приватбанк код ЄДРПОУ 41766296,
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків
10.3. Банківські реквізити, на які переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт
оренди: рахунок UA973052990000026006046303144, одержувач Комунальне підприємство
«Благоустрій» Корюківської міської ради банк одержувача: АТ КБ Приватбанк код ЄДРПОУ
41766296.
11. Технічні реквізити оголошення:
11.1. Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із
зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних днів з дати оприлюднення
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду.
11.2. Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в
алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:
https://prozorro.sale/

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 436

Про звіти про виконання
фінансових планів
комунальних підприємств
Корюківської міської ради
Розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної медицини», КНП «Корюківська ЦРЛ»,
КП «Корюківкаводоканал», РКСЛП «Корюківкаліс», відповідно до ст.ст. 75, 78
Господарського кодексу України, статутів підприємств, керуючись ст. 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за І квартал
2021 року Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної
медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»
Корюківської міської ради, що додається.
2. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за І півріччя
2021 року Комунальним некомерційним підприємством «Корюківська
центральна районна лікарня» Корюківської міської ради, що додається.
3. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за І півріччя
2021 року Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради, що додається.
4. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за І півріччя
2021 року Районного комунального спеціалізованого лісогосподарського
підприємства «Корюківкаліс», що додається.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 437

Про внесення змін до фінансового плану
Розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» від 18.08.2021 року № 0305/314, відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, пункту 7.3.2.
Статуту Підприємства, що затверджений рішенням сорок першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 06.10.2020 року № 6-41/VІІ,
керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський
центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на 2021 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ПОГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу –
державний реєстратор
виконавчого апарату міської ради

І.ВАЩЕНКО

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 438

Про складання фінансових планів
комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2022 рік
З метою забезпечення ефективної роботи та розвитку комунальних
підприємств Корюківської міської ради, можливості прогнозування та контролю
їх діяльності, відповідно до норм Господарського кодексу України, положення
статутів комунальних підприємств Корюківської міської ради, керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Комунальним підприємствам Корюківської міської ради до 01 грудня
2021 року забезпечити складання та подання фінансових планів на 2022 рік для
їх подальшого затвердження виконавчим комітетом Корюківської міської ради,
а саме:
- Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської
міської ради;
- Комунальне некомерційне підприємством «Корюківська центральна
районна лікарня» Корюківської міської ради;
- Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради;
- Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради;
- Комунальне підприємство «Убідьське» Корюківської міської ради;
- Районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство
«Корюківкаліс»;
- Комунальне підприємство «Рампа» Корюківської міської ради.
2. Відповідальність за виконання пункту 1 даного рішення покласти на
керівників вищезазначених підприємств.

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 439

Про надання допомоги на поховання
Розглянувши заяву Барина П.М. 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», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати допомогу на поховання в сумі 1000 грн. (одна тисяча гривень)
Барину Павлу Миколайовичу (вул. ХХХХ, с. Сядрине Корюківського району,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії
ХХХХ), що здійснив поховання Бессонової Ольги Олександрівни, безробітної,
яка померла 14.09.2021 року.
1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 440

Про надання матеріальної допомоги
Розглянувши звернення депутатів Корюківської міської ради восьмого
скликання, громадян та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої
сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 542/VIІІ «Про затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам
разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень
00
копійок)
Жменьковській
Надії
Олександрівні
(ХХХХ
м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного
захворювання.
1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».
2. Надати матеріальну допомогу в сумі 10000,00 грн. (десять тисяч гривень
00 копійок) Колмику Станіславу Олександровичу (вул. ХХХХ,
м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на ліквідацію наслідків
стихійного лиха (пожежі).
2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».
3. Надати матеріальну допомогу в сумі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот
гривень 00 копійок) Кугук Тамарі Вікторівні (вул. ХХХХ, м. Корюківка
Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків
ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання.
3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ

«Ощадбанк».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 441

Про нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
Розглянувши подання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», Центру надання
соціальних послуг Корюківської міської ради, керуючись Положенням про
відзнаки Корюківської міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року, ст.ст. 42, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. З нагоди Дня працівників целюлозно-паперової промисловості, за
багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагородити Почесною
грамотою Корюківської міської ради з виплатою матеріальної допомоги
у розмірі 300 грн. кожному:
- Білоховець Інну Анатоліївну – провідного колориста департаменту
дизайну та друкарських форм АТ «Слов’янські шпалери – КФТП»;
- Кошеля Володимира Миколайовича – машиніста шпалерно-друкраської
машини 5 розряду виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери – КФТП»;
- Олефір Ірину Євгенівну – інженера з програмного забезпечення
комп’ютерів відділу інформаційних технологій АТ «Слов’янські шпалери –
КФТП»;
- Ремесника Сергія Сергійовича – машиніста гофрувального агрегату 5
розряду виробництва шпалер АТ «Слов’янські шпалери – КФТП».
Підстава: подання АТ «Слов’янські шпалери – КФТП» від 07.10.2021 року
№№ 1424, 1425.
1.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
профінансувати кошти в сумі 1200 грн. (одна тисяча двісті грн. 00 коп.) для
виплати матеріальної допомоги та в сумі 200 грн. (двісті грн. 00 коп.) для
придбання квітів.

2. З нагоди Дня працівника соціальної сфери, за багаторічну сумлінну працю
та високий професіоналізм нагородити Почесною грамотою Корюківської
міської ради з виплатою матеріальної допомоги у розмірі 300 грн. кожному:
- Апанаскович Валентину Михайлівну – соціального робітник по
обслуговуванню населення Забарівського старостинського округу відділення
соціальної допомоги вдома відділу соціального обслуговування Центру надання
соціальних послуг Корюківської міської ради;
- Телегу Наталію Володимирівну – фахівця із соціальної роботи відділу
соціальних служб Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради;
- Шарабуру Аллу Лаврентіївну – фахівця із соціальної допомоги вдома
відділу соціального обслуговування Центру надання соціальних послуг
Корюківської міської ради.
Підстава: подання Центру надання соціальних послуг Корюківської міської
ради від 06.10.2021 року №№ 02-29/273, 02-29/274, 02-29/275, 02-29/276.
2.1. Фінансовому відділу Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
профінансувати кошти в сумі 900 грн. (дев’ятсот грн. 00 коп.) для виплати
матеріальної допомоги та в сумі 150 грн. (сто п’ятдесят грн. 00 коп.) для
придбання квітів.
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити перерахування
відповідних коштів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 442

Про встановлення тарифів
на послугу з постачання теплової енергії
На
підставі
розрахунків
наданих
Акціонерним
товариством
«Облтеплокомуненерго», відповідно до 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, ст. 4 Закону України «Про житловокомунальні послуги», керуючись ст. 13 Закону України «Про теплопостачання»,
ст. 28 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» тарифи на
послугу з постачання теплової енергії для споживачів Корюківської міської
територіальної громади на рівні:
1) для потреб населення – 2 876,41 грн/Гкал (з ПДВ);
2) для потреб бюджетних установ – 4 778,92 грн/Гкал (з ПДВ);
2) для потреб інших споживачів – 5 047,11 грн/Гкал (з ПДВ);
2. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних
з наданням послуги з постачання теплової енергії, з причин, які не залежать від
суб’єкта господарювання, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів
(обов’язкових платежів), мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму,
орендної плати та амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливноенергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат, складової
частини планованого прибутку, у тому числі внаслідок зміни курсу валют за

наявності у суб’єкта господарювання кредитних зобов’язань перед міжнародними
фінансовими організаціями, може проводитися коригування тарифів.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Тарифи, встановлені цим рішенням застосовуються з 01 жовтня 2021 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 443

Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання
На
підставі
розрахунків
наданих
Акціонерним
товариством
«Облтеплокомуненерго», відповідно до 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, ст. 20 Закону України «Про
теплопостачання», керуючись ст. 28 Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» тарифи на
теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для споживачів
Корюківської міської територіальної громади на рівні:
1) для потреб населення:
тариф на теплову енергію – 2 397,01 грн/Гкал (без ПДВ) за такими
складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 1 595,44 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 777,64 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 23,94 грн/Гкал (без ПДВ);
2) для потреб бюджетних установ:
тариф на теплову енергію – 3 982,43 грн/Гкал (без ПДВ) за такими
складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2 834,90 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 1 123,59 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 23,94 грн/Гкал (без ПДВ);

3) для потреб інших споживачів:
тариф на теплову енергію – 4 205,93 грн/Гкал (без ПДВ) за такими
складовими:
тариф на виробництво теплової енергії – 2 833,77 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на транспортування теплової енергії – 1 348,22 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 23,94 грн/Гкал (без ПДВ).
2. У разі зміни протягом строку дії тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, обсягу окремих витрат, пов'язаних
із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, що не залежать від ліцензіата
(суб'єкта господарювання), зокрема збільшення або зменшення податків і зборів
(обов'язкових платежів), мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму,
орендної плати та амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливноенергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат,
складової частини планованого прибутку, у тому числі внаслідок зміни курсу
валют за наявності в ліцензіата кредитних зобов'язань перед міжнародними
фінансовими організаціями, може проводитися коригування тарифів.
3. Встановити Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» структуру
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, що
додається.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
5. Тарифи, встановлені цим рішенням застосовуються з 01 жовтня 2021 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 444

Про встановлення тарифів
на послугу з постачання гарячої води
На
підставі
розрахунків
наданих
Акціонерним
товариством
«Облтеплокомуненерго», відповідно до 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, ст. 4 Закону України «Про житловокомунальні послуги», керуючись ст. 28 Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» тариф на
послугу з постачання гарячої води для споживачів Корюківської міської
територіальної громади на рівні:
1) для потреб населення – 160,46 грн. за 1 куб. м (з ПДВ);
2) для потреб бюджетних установ – 237,09 грн. за 1 куб. м (з ПДВ);
3) для потреб інших споживачів – 249,49 грн. за 1 куб. м (з ПДВ).
2. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат,
пов’язаних з наданням послуг з постачання гарячої води, з причин, які не залежать
від суб’єкта господарювання, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів
(обов’язкових платежів), мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму,
орендної плати та амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливноенергетичні та інші матеріальні ресурси, зміни обсягу фінансових витрат,
складової частини планованого прибутку, у тому числі внаслідок зміни курсу
валют за наявності у суб’єкта господарювання кредитних зобов’язань перед

міжнародними фінансовими організаціями, може проводитися коригування
тарифів.
3. Встановити Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» структуру
тарифів на послугу з постачання гарячої води, що додається.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
5. Тарифи, встановлені цим рішенням застосовуються з 01 жовтня 2021 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 445

Про преміювання
Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання генерального директора
КНП «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради,
керуючись Положенням про призначення, звільнення, умови оплати праці та
преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що належать до
міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади,
затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Подання на преміювання генерального директора
Комунального некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна
лікарня» Корюківської міської ради Пивовара Сергія Григоровича за вересень 2021
року, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 446

Про затвердження калькуляції
вартості послуги КП «Благоустрій»
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» щодо затвердження
калькуляції вартості 1 години роботи трактора Т-150К, керуючись ст.ст. 28, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити з 15 жовтня 2021 року Комунальному підприємству
«Благоустрій» Корюківської міської ради калькуляцію вартості послуг, що
додається.
2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
21.09.2021 року № 413 «Про затвердження калькуляції вартості послуг КП
«Благоустрій»» вважати таким, що втратив чинність з 15.10.2021 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
08 жовтня 2021 року

м. Корюківка

№ 447

Про надання одноразової матеріальної допомоги
до Дня захисників та захисниць України
Розглянувши звернення членів сімей загиблих/померлих під час
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та додані до них
матеріали, керуючись Порядком надання одноразової матеріальної допомоги
учасникам антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей
загиблих (нова редакція), що затверджений рішенням другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-2/VIІІ «Про внесення
змін до деяких рішень міської ради» (зі змінами), Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Надати одноразову матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч
гривень 00 копійок) Пономаренко Ларисі Анатоліївні (вул. ХХХХ м. Корюківка
Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків
ХХХХ, паспорт серії ХХХХ).
1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
2. Надати матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч гривень 00
копійок)
Альохіній
Альоні
Євгеніївні
(вул.
ХХХХ
м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки
платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ).
2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
3. Надати матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяча гривень
00
копійок)
Пророченко
Катерині
Олексіївні
(вул.
ХХХХ
м. Чернігів, реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ,

паспорт серії ХХХХ).
3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
4. Надати одноразову матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч
гривень 00 копійок) Супруненко Валентині Андріївні (вул. ХХХХ м. Корюківка
Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків
ХХХХ, паспорт серії ХХХХ).
4.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
5. Надати одноразову матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч
гривень 00 копійок) Лущик Лідії Іванівні (вул. ХХХХ м. Чернігів, реєстраційний
номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ).
5.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
6. Надати одноразову матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч
гривень 00 копійок) Гирич Інні Володимирівні (ХХХХ м. Корюківка
Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків
ХХХХ, паспорт серії ХХХХ).
6.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
7. Надати одноразову матеріальну допомогу в сумі 5000,00 грн (п’ять тисяч
гривень 00 копійок) Летуті Валентині Анатоліївні (вул. ХХХХ м. Чернігів,
реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії
ХХХХ).
7.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:
№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ
«Ощадбанк».
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

