УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 1-9/VIII

Про звіт про виконання міського
бюджету за 9 місяців 2021 року
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
05.11.2021 року № 479 «Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021
року», рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально–економічного та культурного розвитку, керуючись п. 4 ст. 80
Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року
згідно додатку:
- по доходах у сумі 180 471,5 тис.грн, в тому числі по доходах загального
фонду міського бюджету у сумі 176 621,7 тис.грн та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 3 849,8 тис.грн;
- по видатках у сумі 176 449,4 тис.грн, у тому числі по видатках загального
фонду міського бюджету у сумі 148 273,7 тис.грн та спеціального фонду
міського бюджету у сумі 28 175,7 тис.грн;
- по кредитуванню у сумі 147,4 тис.грн, в тому числі по загальному фонду
в сумі 121,5 тис.грн та по спеціальному фонду в сумі 25,9 тис.грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання
від09.11.2021 року №1-9/VIII
"Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців
2021 року"

Виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року
тис. грн

Код

Назва

План на рік з
урахув. змін

План на звітний
період

% до
призначень
звітного періоду

Виконано

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
11000000 ринкової вартості

146163,7

110066,7

116046,6

105,4

92824,0

70399,0

74108,2

105,3

92824,0

70399,0

74107,7

105,3

0,0

0

0,5

8050,0
8160,0

6915,0
4990,0

7756,0
5372,9

18000000 Місцеві податки

37129,7

27762,7

28809,5

112,2
107,7
103,8

18010000 Податок на майно

22927,0

16745,0

16968,1

101,3

18050000 Єдиний податок

14202,7

11017,7

11841,4

107,5

1345,0

1111,5

1786,9

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

10,0

7,5

67,6

160,8
В/100

21080000 Інші надходження (адмінштрафи)

10,0

7,5

67,6

В/100

1335,0

1104,0

1693,5

153,4

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

920,0

754,0

1205,0

159,8

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
22080000 комплексом та іншим державним майном

400,0

340,0

478,4

140,7

15,0

10,0

9,8

98,0

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток підприємств
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок)

20000000 Неподаткові надходження

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності

22090000 Державне мито
22130000 Орендна плата за водні обєкти

0,0

0,0

0,3

24000000 Iншi неподаткові надходження

0,0

0,0

25,8

24060000 Інші надходження

Разом власних доходів
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих
41032700 результатів"

0,0

0,0

25,8

147508,7
78846,6

111178,2
59103,4

117833,5
58788,2

78846,6

59103,4

58788,2

106,0
99,5
99,5

495,0

123,8

123,8

100,0

61321,7

45117,1

45117,1

100,0

10000,0

10000,0

10000,0

100,0

583,5

583,5

583,5

100,0

Субвенція на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які
41035600 постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

2405,7

601,4

601,4

100,0

Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації
41040200 з державного бюджету

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
41034500 окремих територій
Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
41035500 широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

1317,7

84,7

84,7

100,0

Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
41051200 потребами

200,9

122,5

122,5

100,0

Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного
41051400 бюджету

834,0

834,0

834,0

100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

649,2

597,5

282,3

47,2

Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
41055000 охорони здоров`я

Разом доходів по загальному фонду
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
10000000 Податкові надходження
19000000 Інші податки і збори
20000000 Неподаткові надходження
24000000 Інші неподаткові надходження
25000000 Власні надходження бюджетних установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом
50000000 Цільові фонди

Разом власних доходів по спеціальному фонду
40000000 Офіційні трансферти

Разом доходів по спеціальному фонду

ВСЬОГО ДОХОДІВ

1038,9

1038,9

1038,9

100,0

226355,3

170281,6

176621,7

103,7

260,0

193,8

203,2

104,9

260,0

193,8

203,2

104,9

8911,0

6683,3

2719,5

40,7

0,0

0

28,1

8911,0
1550,0
30,0

6683,3
1550,0
20,0

2691,4
845,9
81,2

40,3
54,6
В/100

10751,0
0,0
10751,0

8447,1
0,0
8447,1

3849,8
0,0
3849,8

45,6

237106,3

178728,7

180471,5

101,0

45,6

Назва

КПКВ

Бюджет на 2021 рік
(із внесеними
змінами)

Бюджет на 9
місяців 2021 року
(із внесеними
змінами)

Виконано

% до
призначень на
звітний період

% до річних
призначень

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

24551,9
122673,7
8148,3
14584,7

20690,3
96386,5
7365,3
11038,6

16850,9
83387,7
6227,2
10139,1

81,4
86,5
84,5
91,9

68,6
68,0
76,4
69,5

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

206,5
865,5

154,8
651,7

153,0
554,8

98,8
85,1

74,1
64,1

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

408,1

408,1

408,1

100,0

100,0

0100

Державне управління

1000

Освіта

2000

Охорона здоров’я

3000

Соціальний захист і соціальне забезпечення

3050

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

3130

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які
надають соціальні послуги громаданам похилого віку,
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які
не здатні до самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

3190
3240
4000
5000

Соціальний захист ветеранів війни і праці
Інші заклади та заходи
Культура і мистецтво
Фізична культура і спорт

170,0
331,3
12603,3
9680,1
2254,6

170,0
251,7
9402,3
8084,1
1885,7

139,3
172,3
8711,6
6637,2
1583,9

82,0
68,4
92,7
82,1
84,0

82,0
52,0
69,1
68,6
70,2

6000

Житлово - комунальне господарство

16240,7

14509,3

10712,6

73,8

66,0

6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів
житлово-комунального господарства

172,9

172,9

134,4

77,7

77,7

6020

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних
підприємств, районних виробничих об’єднань та інших
підприємств, установ, організацій житлово комунального господарства

11660,2

10239,5

8768,5

85,6

75,2

6030

Організація благоустрою населених пунктів

7000

Економічна діяльність

7130

Здійснення заходів із землеустрою

4407,6
10138,3
80

4096,9
10039,3
80

1809,7
8389,1
5,7

44,2
83,6
7,1

41,1
82,7
7,1

7410

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом

299

200

94,5

47,2

31,6

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури

9109,6

9109,6

8245,6

90,5

90,5

7540

Реалізація звходів, спрямованих на підвіщення
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в
сільській місцевості

583,5

583,5

0,0

0,0

7600

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

66,3

66,25

43,3

65,4

65,4

261,6

261,6

33,8

100,0

12,9

227,8

227,8

0,0

0,0

33,8
208533,9
4525,4
812,3
3353,1

33,8
170260,8
4322,4
609,3
3353,1

33,8
143961,3
4312,4
609,3
3343,1

100,0
84,6
99,8
100,0
99,7

100,0
69,0
95,3
75,0
99,7

360,0

360,0

360

100,0

100,0

213059,3

174583,1

148273,7

84,9

69,6

162,0
49836,6

121,5
37889,0

121,5
28175,7

100,0

56,5

75,0
56,5

9650,8
39496,6
99,7

37276,0
99,7

2640,1
25131,9
49,8

27,4
67,4
49,9

27,4
63,6
49,9

87,0

80,5
54,0
67,0

8110

Інша діяльність
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого
значення

8000

Разом по загальному фонду
9110

Міжбюджетні трансферти
Реверсна дотація

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

9800

Субвенція з місцевого бюджету держаному бюджету на
виконання програм соціально - економічного розвитк
регіонів
Всього видатків загальному фонду (з урахуванням
трансфертів)
КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних
установ
Бюджет розвитку
7130

Здійснення заходів із землеустрою

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів,
утворених ВР АРК, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених ВР АРК, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами
виконавчої влади

134,0

124,0

107,9

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

455,6

389,4

246,1

63,2

38,7
262895,9
200,7

25,9
212472,1
147,4

25,9
176449,4
147,4

100,0
83,0
100,0

КРЕДИТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

ВСЬОГО ВИДАТКІВ
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

67,1
73,5

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 2-9/VIII

Про внесення змін до міських програм
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
26.10.2021 року № 454 «Про внесення змін до міських програм», від 05.11.2021
року № 481 «Про внесення змін до міських програм», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 3, 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей –
мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023 роки, що затверджена
рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
15 грудня 2020 року № 6-2/VІІІ «Про затвердження міських Програм» (зі
змінами, рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 08.07.2021 року № 1-7/VІІІ), а саме, викласти паспорт Програми в наступній
редакції:
«
ПАСПОРТ
Програми соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей −
мешканців Корюківської міської ради
на 2021-2023 роки
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від
21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами)

3.

про розроблення програми
Розробник програми

Корюківська міська рада

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

2021 – 2023 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього,

міський бюджет

9.

Виконавчий комітет
Корюківської міської ради
Корюківська міська рада

130,0 тис.грн.
2021 – 40,0 тис.грн.
2022 – 40,0 тис.грн.
2023 – 50,0 тис.грн.

».
2. Внести зміни до Програми покращення матеріально-технічної бази
Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної підготовки місцевого
значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового
обов’язку, призовом громадян України на строкову службу до лав Збройних
Сил України та інших військових формувань на 2021 рік, що затверджена
рішенням четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
25 лютого 2021 року № 4-4/VІІІ «Про затвердження міських програм»
(зі змінами, рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 08.07.2021 року №1-7/VІІІ), а саме Додаток 1 до Програми «Заходи
Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП,
проведення мобілізаційної підготовки місцевого значенні та забезпечення
заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян
України на строкову службу до лав Збройних Сил України та інших військових
формувань на 2021 рік» викласти в новій редакції, що додається.
3. Внести зміни до Програми «Управління майном міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», що
затверджена рішенням другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15.12.2020 року № 6-2/VIII «Про затвердження міських
Програм», а саме:
3.1. В пункті 8 паспорту Програми «Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 3165,0 тис.грн, в тому
числі 2021 рік – 1039,0 грн» замінити на «Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми 3465,0 тис.грн, в тому числі 2021 рік –
1339,0 грн».

3.2. У розділі 5 Програми «Фінансування Програми» цифри «3165,0
тис.грн» замінити цифрами «3465,0 тис.грн».
3.3. Пункт 2 розділу 6.2. Програми доповнити підпунктом 2.1.5. такого
змісту:
«2.1.5. Придбання предметів довгострокового користування та інших
матеріалів в комунальні будівлі».
3.4. Додаток до цільової Програми «Управління майном міської
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 20212023 роки» викласти в новій редакції, що додається.
4. Внести зміни до Програми запобігання безпритульності та розмноженню
бродячих тварин на території населених пунктів Корюківської міської
територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять
першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019
року № 5-31/VІІ «Про затвердження міських програм», а саме:
4.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми в наступній редакції:
7. Загальний орієнтовний обсяг фінансових
2020 рік – 150000 грн
ресурсів, необхідних для реалізації
2021 рік – 180000 грн
Програми, всього:
2022 рік – 200000 грн
4.2. В розділі «Ресурсне забезпечення Програми» слова «450,0 тис.грн»
замінити словами 530,0 тис.грн».
5. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки та
поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської
ради на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року
№ 5-31/VIІ VІІ «Про затвердження міських програм», а саме:
5.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки
та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2020-2022 роки в наступній редакції:
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
2020 рік – 14130000,00 грн
необхідних для реалізації Програми за кошти 2021 рік – 14810000,00 грн
міського бюджету, усього:
2022 рік – 8790000,00 грн
5.2. Внести зміни до таблиці розділу 4 «Основні завдання Програми,
обсяги та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді:
№
Назва установи
Обсяги фінансування
з/п
2020 рік
2021 рік
2022 рік
1. Корюківська ЖЕК
1 500 000,00 1 080 000,00 700 000,00
2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00 500 000,00
3. КП «Благоустрій»
6 300 000,00 7 500 000,00 6 200 000,00
4. КП «Убідьське»
1 730 000,00 3 230 000,00 1 390 000,00
Разом
14 130 000,00 14 810 000,00 8 790 000,00
6. Внести зміни до Програми підтримки сталого функціонування та
модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної

допомоги на території Корюківської територіальної громади на 2019-2021 роки,
затвердженої рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20 грудня 2018 року (зі змінами, рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ),
а саме:
6.1. Викласти пункт 9 Паспорту Програми підтримки сталого
функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної
медико-санітарної допомоги на території Корюківської територіальної громади
на 2019-2021 роки в наступній редакції:
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
4200,0 тис.грн, в тому числі:
необхідний для реалізації Програми,
2019 рік-1000,0 тис.грн
всього:
2020 рік-1200,0 тис.грн
2021 рік -2000,0 тис.грн
7. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки розвитку вторинної
медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади
на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VІI «Про
затвердження міських Програм» (зі змінами, рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ),
а саме:
7.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми підтримки розвитку вторинної
медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади
на 2020-2022 роки в наступній редакції:
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
29000,0 тис. грн
для реалізації Програми, всього, тис.грн
7.2. Додаток 1 до Програми підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 20202022 роки викласти в новій редакції, що додається.
8. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки та розвитку
«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки,
затвердженої рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 6 жовтня 2020 року № 2-41/VII «Про затвердження Програми
підтримки та розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 20202022 роки» (зі змінами, рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VІІІ), а саме:
8.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції:
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
501,1 тис. грн.
необхідних для реалізації Програми,
всього
2020 рік – 60,0 тис.грн.;
2021 рік – 241,1 тис.грн.;
2022 рік – 200,0 тис.грн.

8.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти в
новій редакції:
«Для виконання Програми передбачено здійснити такі заходи:
№
Найменування
Термін реалізації
п/п
видатків
2020
2021
2022
50,0
158,0
170,0
1. Оплата праці з
нарахуваннями
5,0
12,6
10,0
2. Придбання предметів,
матеріалів, обладнання
та інші видатки
55,0
3. Проведення ремонту
5,0
15,5
20,0
4. Оплата енергоносіїв
ВСЬОГО
60,0
241,1
200,0
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету соціально–економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до Програми підтримки розвитку
вторинної медичної допомоги на
території Корюківської міської
територіальної громади на
2020-2022 роки
(зі змінами, рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради восьмого
скликання від 30.08.2021 року № 2-8/VIII,
дев’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 2-9/VIII)

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на
2020-2022 роки
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми
2020 рік 2021 рік
2022 рік

Обсяг ресурсів, всього
(тис.грн.)
в т.ч.
Міський бюджет

10 000,0

11 000,0

8 000,0

(тис.грн)
Усього
витрат на
виконання
Програми
29000,0

10 000,0

11 000,0

8 000,0

29000,0

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 1
(зі змінами, рішення сьомої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 08.07.2021 року № 1-7/VIII,
дев’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 09.11.2021 р. № 2-9/VIІІ)

Заходи
Програми покращення матеріально-технічної бази Корюківського РТЦКтаСП,
проведення мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,
пов’язаних із виконанням військового обов’язку,
призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України
та інших військових формувань на 2021 рік

№ з/п

Перелік заходів Програми

1

2

1.

Закупівля ( виготовлення) агітаційних
матеріалів, друк оголошень в місцевій
газеті.

Строк
виконан ня
заходів

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги
фінансування
тис. грн

3

4

5

6

7

2021 рік

Виконавчий апарат,
виконавчіоргани
міської ради,
Корюківський
районний
територіальний
центр
комплектуваннята
соціальної
підтримки

місцевий

10,0

Збереження здоров’я і
життя особового складу
військових частин,
військово-зобов’язаних,
призваних за
мобілізацією, покращення
системи управління їх
підрозділів, виконання
заходів з мобілізаційної
підготовки та мобілізації,
територіальної

бюджет

Очікуваний результат

2.

3.

4.

Закупівля комп’ютерних
матеріалів

Обладнання (переобладнання) будівлі
Корюківського РТЦК та СП згідно
вимог обладнання районних
територіальних центрів на 2021 рік
Оплата послуг з тимчасового
проживання мобілізованих осіб з
Корюківської ТГ для забезпечення
проведення територіальних зборів

Усього:

10,0

30,0

49,9

оборони, виконання
плану служби за
контрактом. Виконання
завдань з призову
громадян на строкову
військову службу.
Приведення будівлі
Корюківського РТЦК та СП
до встановлених вимог.
Виконання завдань з призову
громадян на строкову
військову службу

99,9

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток
до Програми управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки
(зі змінами, рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 09.11.2021 року № 2-9/VIII)
Перелік
заходів Програми управління майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади
на 2021-2023 роки
№

Назва
напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

1

2

3

Здійснення обліку
майна комунальної
власності

Строки
виконан
ня
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

4
5
6
1. Облік майна міської комунальної власності
Здійснення обліку майна комунальної Щороку Корюківська
власності на основі матеріалів
міська рада
інвентаризації майна, забезпечення
контролю за його використанням,
збереженням; відслідковування його
руху, проведення або надання дозволу
на списання, обмін та передачу з
балансу на баланс комунальних
підприємств, організацій та установ
міської ради, яке знаходиться у них на
правах господарського відання або
оперативного управління, в
установленному міською радою
порядку

Укладання договорів з
підприємствами, установами
організаціями про закріплення майна
комунальної власності (крім об'єктів
житлового фонду) на правах
господарського відання або
оперативного управління на підставі
рішення міської ради
Формування та ведення єдиного
реєстру майна комунальної власності

Щороку

Корюківська
міська рада

Щороку

Корюківська
міська рада

20,0

40,0

40,0

5,0

1,0

1,0

25,0
2. Утримання майна міської комунальної власності
Виготовлення технічної документації Щороку Корюківська
50,0
(проведення поточної технічної
міська рада
інвентаризації та виготовлення
технічних паспортів) та довідок
характеристик нерухомого майна
міської комунальної власності.
Витрати на утримання майна міської
Щороку Корюківська
800,0
комунальної власності. (капітальні та
міська рада
поточні ремонти та поліпшення
об’єктів), придбання довгострокового
користування та інших матеріалів в
комунальні будівлі.
Оплата послуг з підключення
Щороку
електрообладнання до мереж електро
та теплопостачання
Обов’язкові витрати по утриманню в Щороку
належному стані майна міської
комунальної власності, яке не
використовується (отлата комунальних
послуг, страхування та охорона майна)

50,0

50,0

Отримання
правовстановлюючих
документів

500,0

500,0

Утримання та зберігання
майна міської комунальної
власності в належному втані

100,0

100,0

Корюківська
міська рада

200,0

200,0

200,0

1150,0

850,0

850,0

10,0

10,0

10,0

20,0

20,0

20,0

Корюківська
міська рада

Забезпечення належного
обліку, контролю та
використання майна
комунальної власності

41,0

100,0

3. Оренда майна міської комунальної власності
Підготовка об'єктів
Виготовлення технічної документації Щороку Корюківська Міський
міської комунальної
(проведення поточної технічної
міська рада
бюджет,
власності
інвентаризації та виготовлення
спецальний
Корюківської міської технічних паспортів) об'єктів
фонд
територіальної громади нерухомого майна, що передається в
для передачі в оренду оренду міською радою
Щороку

10

41,0

Корюківська
міська рада

Усього по розділу 2

Замовлення оцінки на об'єкти
нерухомого майна

Очікувані результати

Забезпечення захисту прав
Корюківської міської ради в
судовому порядку

Усього по розділу 1
Утриманя майна
міської комунальної
власності

Орієнтовні
обсяги фінансових ресурсів,
тис. грн,
за роками
2021
2022
2023
7
8
9

Міський
бюджет,
спецальний
фонд

Забезпечення надходження
до міського бюджету коштів
від передачі об'єктів
комунальної власності в
оренду. Очікувані
надходження від оренди
майна міської комунальної
власності за період з 20212023 роки - 1200 тис. грн.

1

2
3
4
Заходи для здійснення Вчинення виконавчого напису та
Щороку
захисту прав
нотаріальне посвідчення
Корюківської міської
ради в орендних
правовідносинах
Оплата судового збору для
Щороку
забезпечення подання позовів,
апеляційних, касаційних скарг, заяв
про перегляд рішень та інших
процесуальних документів для захисту
інтересів Корюківської міської ради

5
Корюківська
міська рада

Корюківська
міська рада

6
Міський
бюджет,
спеціальний
фонд
Міський
бюджет,
спеціальний
фонд

Усього по розділу 3
4. Приймання майна у міську комунальну власність
Щороку Корюківська Міський
міська рада
бюджет,
загальний
фонд

Приймання у
комунальну власність
об'єктів, у тому числі
об'єктів соціальнопобутового
призначення, а також
будівель, споруд
приміщень,
призначених для їх
обслуговування
Приймання у
комунальну власність
об'єктів нерухомого
майна в тому числі, які
віднесені до категорії
"безхазяйного" майна:
об'єктів нерухомого
майна, зовнішніх
інженерних мереж,
об'єктів (елементів)
благоустрою

Замовлення оцінки на об'єкти, що
приймаються у міську комунальну
власність

Щороку

Корюківська
міська рада

Отримання інформаційних довідок
Щороку
щодо власників будинків, квартир для
віднесення нерухомого майна до
категорії "безхазяйного" та прийняття
об'єктів житлового фонду у міську
комунальну власність

Корюківська
міська рада

Судовий збір за подання заяв до суду
про передачу "безхазяйного" майна у
міську комунальну власність

Щороку

Корюківська
міська рада

Оформлення
правовстановлюючих
документів

Виготовлення технічної документації
(проведення поточної технічної
інвентаризації та виготовлення
технічних паспортів)

Щороку

Корюківська
міська рада

Міський
бюджет,
загальний
фонд
Міський

Усього по розділу 4
5. Відчуження майна міської комунальної власності
Виготовлення технічної документації Щороку Корюківська Міський
(проведення поточної технічної
міська рада
бюджет,
інвентаризації та виготовлення
загальний
технічних паспортів)
фонд

Підготовка об'єктів
міської комунальної
власності
Корюківської міської
територіальної громади
які підлягають
Проведення незалежної оцінки на
приватизації
об'єкти комунальної власності, які
підлягають відчуженню

Забезпечення систематичним
інформуванням про хід відчуження
(оголошення, реклама у ЗМІ,
інформаційні повідомлення про
оголошення аукціонів та конкурсів,
інформація про підсумки проведення
аукціонів, конкурсів та про продані
об'єкти тощо)
Усього по розділу 5
Усього
Разом по Програмі

Секретар міської ради

8
10,0

9
10,0

20,0

20,0

20,0

60,0

60,0

60,0

10

10

10

10,0

10,0

10,0

2

2

2

10

10,0

10,0

Забезпечить захист прав
міської ради в судовому
порядку

20,0

20,0

20,0

Отримання
правовстановлюючих
документів

52,0

52,0

52,0

15,0

20,0

20,0

бюджет,
загальний
фонд

Міський
бюджет,
загальний
фонд
Міський
бюджет,
загальний
фонд

Продовження додатка
10
Стягнення з боржників
заборгованості по орендній
платі

7
10,0

Щороку

Корюківська
міська рада

Міський
бюджет,
загальний
фонд

30,0

30,0

30,0

Щороку

Корюківська
міська рада

Міський
бюджет,
загальний
фонд

7,0

10,0

10,0

52,0

60,0

60,0

1339,0

1063,0

1063,0

Анастасія ПЛЮЩ

Забезпечення захисту прав
Корюківської міської ради в
судовому порядку

Для подальшої передачі за
договорами оренди, що
збільшить надходження до
міського бюджету від
орендної плати

Забезпечить належну
організацію прийняття у
міську комунальну власність
майна, в тому числі
"безхазяйного" майна та
об'єктів житлового фонду

Забезпечення надходження
до міського бюджету коштів
за рахунок продажу майна
комунальної власності.

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 3-9/VIII

Про внесення змін до рішення
другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII
«Про міський бюджет на 2021 рік»
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
міської ради від 05.11.2021 року № 482 «Про внесення змін до рішення другої
сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись Бюджетним кодексом
України, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет
на 2021 рік», а саме:
1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2021 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 243 309 195,40 гривень, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету 232 558 195,40 гривень та доходи
спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1
цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 268 758 979,84 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 217 598 226,84 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 51 160 753 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
38 700 гривень;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та
надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 32 220 713
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 32 220 713
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10
000 гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського
бюджету, визначених цим пунктом»
«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 53 106 591 гривень згідно з додатком 7
до цього рішення.»;
1.2. Додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до
цього рішення є його невід’ємною частиною.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення восьмої Корюківської міської ради восьмого скликання від
09 листопада 2021 року № 3-9/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої
сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020
року № 7-2/ VIIІ
"Про міський бюджет на 2021 рік"

ДОХОДИ
Корюківського міського бюджету на 2021 рік
грн

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

149311200

149051200

260000

0

11000000

Податки на доходи,податки на пррибуток,податки на
збільшення ринкової вартості

94274000

94274000

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

94274000

94274000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

8239500

8239500

0

0

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(головні рубки)

4289500

4289500

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім головних рубок)

3930000

3930000

130301000

Рентна плата за користування надрами

20000

20000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

8408000

8408000

0

0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)

1000000

1000000

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції)

4148000

4148000

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами госп. роздр. торг.
підакцизних товарів

3260000

3260000

18000000
18010000
18050000

Місцеві податки
Податок на майно
Єдиний податок

38129700
22927000
15202700

38129700
22927000
15202700

0

0

0

0

19000000

Інші податки та збори

260000

0

260000

0

19010000

Екологічний податок

260000

0

260000

0

10691200

1780200

8911000

0

0

0

20000000

Неподаткові надходження

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

20000

20000

20800000

Інші надходження

20000

20000

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

1735000

1735000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1320000

1320000

0

0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних і фізичних осіб

20000

20000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

600000

600000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно

700000

700000

22080000

Надходження від орендної плати за корист. цілісними
майновими комплексами та іншим державним майном

400000

400000

0

0

22080400

Надходження від орендної плати за корист. ціл. майн.компл.
та ін.майном, що перебуває в комунальній власності

400000

400000

22090000
24000000
24060000

Державне мито
Інші неподаткові надходження
Інші надходження

15000
25200
25200

15000
25200
25200

0

0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

8911000

8911000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1550000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

1550000

1550000

1550000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

1550000

1550000

1550000

50000000

Цільові фонди

30000

0

30000

50110000

Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого
самоврядування та місцевими органами влади

30000

0

30000

161582400

150831400

10751000

1550000

40000000

Офіційні трансферти

81726795

81726795

0

0

41000000

Від органів державного управління

81726795

81726795

0

0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

77658045

77658045

41032700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих
результатів"

495000

495000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

61321700

61321700

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій

12852100

12852100

41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

583500

583500

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі

2405745

2405745

41040000

Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1317700

1317700

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного
бюджету

1317700

1317700

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

2751050

2751050

0

0

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

200880

200880

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної
та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

833950,40

833950,40

677320

677320

1038900

1038900

10751000

1550000

Разом

41053900

41055000

Інші субвенції з місцевого бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
ВСЬОГО

Секретар міської ради

0

243309195,40 232558195,40

1550000

Анастасія ПЛЮЩ

1550000

0

Додаток 2
до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 09 листопада 2021 року № 3-9/VIIІ
"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ
"Про міський бюджет на 2021 рік"

ФІНАНСУВАННЯ
Корюківського міського бюджету на 2021 рік
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Спеціальний фонд

Разом

Загальний
фонд

Разом

у т.ч.бюджет розвитку
6

2
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

3

4

5

25611784,44
25611784,44

-14797968,56
-14797968,56

40409753
40409753

40010523
40010523

208100 На початок періоду

25611784,44

17422744,44

8189040

7789810

0

-32220713

32220713

32220713

9911784,44
9911784,44
9911784,44

-30497968,56
-30497968,56
1722744,44

40409753
40409753
8189040

40010523
40010523
7789810

0

-32220713

32220713

32220713

9911784,44

-30497968,56

40409753

40010523

1

208400 Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку(спеціального фонду)
Загальне фінансування
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміна обсягів бюджетних коштів
602100 На початок періоду
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
602400 розвитку(спеціального фонду)
Всього за типом боргового зобов"язання
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 3
до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 09 листопада 2021 року № 3 -9/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

видатків Корюківського міського бюджету на 2021 рік
(грн)
Загальний фонд
Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

видатки
споживання

усього
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального
виконавця, найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з Типовою
програамною класифікацією видатків т кредитування місцевих бюджетів

1

2

Спеціальний фонд

з них

3

4

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

Корюківська міська рада (апарат)

0110000

5

6

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата праці
7

8

91255061,17
91255061,17
22403920

77153776,17
77153776,17
22403920

36635230,00
36635230,00
15382000

4614850
4614850
599900

21117320

21117320

15382000

1286600
17927266,17
17884740

1286600
17927266,17
17884740

11318230
11282400

31000

31000

25410

11526,17
9126780

11526,17
9126780

10420
0

видатки
розвитку

усього

у тому чмслі
бюджет
розвитку

9

10

11

14101285
14101285
0

31475075
31475075
919050

29685845
29685845
919050

594900

313950

5000
2275730
2275730

605100
1311120
1243500

67620

67620

411200

411200

видатки
споживання

оплата
праці

12

13

1558700
1558700
0

з

них
комунальні
послуги та
енергоносії
14

0
0
0

0
0
0

видатки
розвитку

Разом

15

16

29916375
29916375
919050

122730136
122730136
23322970

313950

313950

21431270

605100
211120
143500

605100
211120
143500

1891700
19238386,17
19128240

67620

98620

411200

9537980

Х

0100

Х

Державне управління

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Х

1000

Х

0111010

1010

0910

0111200

1200

0990

0111210

1210

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами

Х

2000

Х

Охорона здоров’я

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

5925240

5925240

321200

321200

321200

6246440

1721560

1721560

90000

90000

90000

1811560

1353900

1353900

0

0

0

1353900

315000

315000

315000

1038900

1038900

1038900

126080

126080

14269190

14269190

206500

206500

Освіта
Надання дошкільної освіти

0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0112144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет
Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет
Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет
(видтки за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на
здійснення переданих у сфері охорони здоров’я за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету)
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0112152

2152

0763

Х

3000

Х

0113050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0

0

1100000
1100000

0

0

11526,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126080
9935000

307520

0

2548215

2548215

0

0

0

2548215

16817405
206500

0113124

3124

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознаками статі

0113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

865500

865500

1010

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

190000

190000

190000

1030

Надання фінансової підтримки громадськимоб’єднання ветеранів і
осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну
спрямованість

339570

339570

339570

12207620

12207620

460000

460000

16804001,04

3079216,04

0113160

0113192

3160

3192

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Х

6000

Х

0116011

6011

6020

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

0116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0116082

6082

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до
законодавства

535000

80800

9400000

226720

0

1431700

2517915

2517915

2517915

30300

30300

30300

895800

12207620
460000

172900

13724785

1705400

1705400

0

0

0

1705400

172900

13551885
3079216,04

2517915

13551885
3079216,04

1431700

18509401
172900

210000

210000

210000

13761885

945950

945950

945950

4025166,04

549450

549450

549450

549450

Економічна діяльність

10582753,96

10206253,96

80000

30000

0

0

376500

24124514

50000

99700

23890860

149700

0

0

23974814

34707267,96

Х

7000

Х

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

4210860

4210860

4210860

4210860

0117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

1499000
3378850

1499000
3378850

1499000
3378850

1499000
3378850

0117350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)

391450

391450

391450

391450

13812100

13812100

13812100

13812100

0117363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально - економічного розвитку територій

0117412

7412

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктуриза рахунок коштів місцевого бюджету

04660

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на
неї

0117461

0117540

0117650

7461

7540

7650

0117660

7660

0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
або прав на них комунальної власності для продажу на земельних
торгах та проведення таких торгів

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

299000

99700

179700

299000

299000

9551503,96

9551503,96

9551503,96

583500

583500

583500

20000

20000

21250

40000

40000

40000

60000

10000

10000

10000

10000

548600

548600

548600

548600

21250

21250

0117691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фонди, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів,
утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

0117693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Х

8000

Х

Інша діяльність

141150

141150

0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

107400

107400

107400

0118220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

33750

33750

33750

0118340
0119800

8340
9800

0540
0180

0600000

0610000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради
0100

Х

0610160

0160

0111

27500

Державне управління
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об’єднаних громадах

Освіта

0

139896393,7

120273715,67
1193020

120273715,67
1193020

84068199,54
973400

7092960
0

0
0

19622678
0

11811678
0

7811000
0

0
0

0
0

11811678
0

139896393,7
1193020

1193020

1193020

973400

106630140,67

106630140,67

75344799,54

6247730,00

3661860

3661860

2510000

197160

400000

5239890

7935696

24430694

24430694

11500000

0921

61321700

61321700

50261700

6830

6830

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільними и освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми

455576
0

11811678

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

1070

146576
0

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

0611070

309000
0

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

596726

7811000

1021

0921

0

11811678

0611021

1061

0

19622678

Надання дошкільної освіти

0611061

309000

0

Х

0921

0

7092960

0910

1041

146576

27500
455576

84068199,54

1000

0611041

133954

120273715,67

1010

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

83954

120273715,67

Х

1031

0

455576

0611010

0611031

50000

27500
0

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

Х

133954

3903480

3903480

2480000

1193020
0,00

14221983,00

6414983,00

7807000,00

0,00

0,00

6414983,00

400000

529696

7406000

120852123,67
4061860

529696

32366390

61321700

261880

36667

36667

36667

43497

5273720

5273720

5273720

5273720

3903480

0611080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

5732580

5732580

4346520

318460

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5116650

5116650

3570000

194290

0611142

1142

0990

235000

235000

0611160

1160

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних
працівників

753450

753450

560000

36050

0611171

1171

0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми
"Спроможна школа для кращих результатів"

24200

24200

30800

30800

30800

55000

0611172

1172

0990

217800

217800

277200

277200

277200

495000

0611181

1181

0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа
для кращих результатів"за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська
школа"

272000

272000

0990

Виконання заходів, спрямованих на азбезпечення кісної. Сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

833950,40

833950,40

18262,60

833950,40

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами

102260

102260

83820

102260

17686,27

17686,27

14496,94

408093

408093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408093

0

273900

269900

4000

0

0

269900

10046730

53900

49900

4000

49900

1823970

06111182

0611200

1182

1200

0611210

1210

0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами

Х

3000

Х

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0613140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Х

4000

Х

Культура і мистецтво

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0614040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

0614060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Х

5000

Х

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту

Фізична культура і спорт

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських
видів спорту

0615031

5031

0810

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо юнацьких спортивних товариств
Економічна діяльність

5732580
267900

266900

1000

266900

5384550
235000
753450

272000

17686,27

408093

408093

9772830

9772830

6300000

845230

408093

1770070

1770070

1230000

172370

885870

885870

570000

49470

6624390

6624390

4500000

623390

492500

492500

2269632

2269632

1450000

0

223607

223607

885870
220000

220000

64475

64475

220000

6844390

64475

2334107

492500
0

0

0

0

223607

72000

72000

1974025

1974025

1450000

72000

0

0

0

7000

Х

5062320

5062320

5062320

5062320

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

2653620

2653620

2653620

2653620

0617325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

2408700
63000
63000

0
0

0
0

0
0

2408700
63000
63000

2408700
6132450
6132450
1129100

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

6069450
6069450

6069450
6069450

860500
860500

7300
7300

0
0

Державне управління

1129100

1129100

860500

7300

0

0

0

0

0

0

0

1129100

1129100

860500

7300

4940350
812300
3753050

4940350
812300
3753050

0

0

0

63000

63000

0

0

0

63000

63000

63000

63000

438000

121563929,54

11715110

14101285

51160753

41560523

9369700

0

0

41791053

268758979,84

Х

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об’єднаних громадах

3710160

0160

0111

Х

9000

Х

3719110

9110

0180

Реверсна дотація

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів

Міжбюджетні трансферти

Всього видатків

Секретар міської ради

0

2408700
63000
63000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

0100

0

2038500

7321

Х

0

64475

Х

3710000

0

64475

0617321

3700000

0

64475

375000

375000

217598226,84

203496941,84

Анастасія ПЛЮЩ

1129100
5003350
812300
3753050

Додаток 4
до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 09 листопада 2021 року
№ 3-9/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 7-2/ VIIІ
"Про міський бюджет на 2021 рік"

КРЕДИТУВАННЯ

Корюківського міського бюджету в 2021 році
(грн)

Надання кредитів

Код Програмної
Код Типової
класифікації
програмної
видатків та
класифікації видаткв
кредитування
та кредитування
місцевих бюджетів
місцевих бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету/ відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми або
напрямку видатків згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Корюківська міська
рада (апарат)

0100000

0118800

8800

0118831

8831

0118832

8832

Спеціальний фонд
загальний
фонд

38700

1060

Надання довгострокових
кредитів індивідуальним
забудовникам на селі

162000

38700

1060

Повернення довгострокових
кредитів, наданих
індивідуальним забудовникам
на селі

Секретар міської ради

0

200700

-38700

-38700

0

-38700

-38700

-38700

-38700

-38700

Анастасія ПЛЮЩ

разом

Всього

200700

200700

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

0 -38700

0

Спеціальний фонд
разом

Всього

200700

162000

162000

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

162000

Кредитування

Всього

Спеціальний фонд
разом

Всього

Кредитування -всього

Повернення кредитів

у тому
числі
бюджет
розвитку

162000

162000

162000

0

162000

38700

200700

0

-38700

-38700

162000

0

162000

162000

Додаток 5
до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 09 листопада 2021 року № 3-9/VIIІ "Про
внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ
"Про міський бюджет на 2021 рік"

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

Код Класифікації доходу
бюджету/код бюджету
1

1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного
трансферту
2
1. Трансферти із загального фонду

Усього
3

41032700/99000000000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми
"Спроможна школа для кращих результатів"/ Державний бюджет

495000

41033900/99000000000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

61321700

41034500/99000000000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій/Державний бюджет

12852100

41035500/99000000000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів,
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в
сільській місцевості/ Державний бюджет

583500

41035600/99000000000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі/ Державний бюджет

2405745

41040200/25100000000

Дотація з місцевого бюджету на здійсснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з
державного бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

1317700

41051200/25100000000

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету/ Обласний
бюджет Чернігівської області

200880

41051400/25100000000

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету/ Обласний бюджет Чернігівської області

833950,40

41053900/ 25100000000

Інші субвенції з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Обласний бюджет Чернігівської
області

206 500

41053900/ 25100000000

Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами
обласної ради / Обласний бюджет Чернігівської області

25 000

41055000/ 25100000000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у
системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету /
Обласний бюджет Чернігівської області

1 038 900

410539000/25532000000

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної
громади

445 820

Х

УСЬОГО за розділом 1

81 726 795

2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету / Код бюджету

Код Типової програмної
класифікації аидатків та
кредитування місцевого
бюджету

Найменування трансферту / Найменування
бюджету - отримувача міжбюджетного
трансферту

Усього

1

2

3

4

3719110

9110

3719770

9770

3719771

9770

1. Трансферти із загального фонду
Реверсна дотація / Державний бюджет
Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний
бюджет Чернігівської області
Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний
бюджет Корюківського району

812300
3038050
715000

3719800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів/ Державний бюджет

375000

II. Трансферти із спеціального фонду

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів/ Державний бюджет

63000

Х

Х

УСЬОГО за розділом I,II, у тому числі:

5003350

Х

Х

загальний фонд

4940350

Х

спеціальний фонд

63000

3719800

Х

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 6
до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 09 листопада 2021 року № 3-9 / VIIІ"Про внесення змін
до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ
"Про міський бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2021 році
(грн)

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

1

2

Код
Найменування головного розпорядника коштів
Функціональної
місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
класифікації
найменування бюджетної програми або напрямку
видатків та
видатків згідно з Типовою програмною класифікацією
кредитування
видатків та кредитування місцевих бюджетів
бюджету

3

Найменування обєкта бдівництва/ вид будівельних робіт, в тому числі
проектні роботи

Загальна
тривалість
будівництва (рік
початку і
завершення)

Загальна вартість
об’єкта, гривень

Рівень
виконання робіт
на початок
бюджетного
періоду, %

Обсяг ввидатків бюджету
розвитку, які
спрямовуються на
будівництво об’єкта в
бюджетному періоді,.
гривень

Рівень готовності об’єкта на
кінець бюджетного періоду, %

5

6

7

8

9

10

4

0100000

Корюківська міська рада
(апарат)

0110150

0111

Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

Капітальні видатки

2021

313950

Капітальні видатки

2021

605100

0150

29685845

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки

2021

143500

Капітальні видатки

2021

67620

0111200

1200

0990

Надання освіти за рахунок
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню

Капітальні видатки

2021

321200

0726

Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

Капітальні видатки

2021

90000

1040

Створення та забезпечення
діяльності спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або
насильства за ознаками статі

"Реконструкція (без зміни геометричних розмірів)
житлового будинку за адресою вул.
Червонохутірська, буд. №84/2 м.Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області, для
облаштування притулку для осіб, які постаждали
від домашнього насильства"

2021

1040

Створення та забезпечення
діяльності спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або
насильства за ознаками статі
Капітальні видатки (придбання автомобіля)

2021

1296030

1040

Інші заходи та заклади молодіжної
політики

Капітальні видатки

2021

30300

0620

Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або
надають житлово-комунальні
послуги
Капітальні видатки

2021

210000

0620

Організація благоустрою населених
пунктів
Капітальні видатки

2021

945950

0610

Придбання житла для окремих
категорій населення відповідно до
законодавства

Капітальні видатки (придбання житла для праівника
КНП "Корюківська ЦРЛ")

2021

549450

"Реконструкція нежитлового приміщення під
автомобільні бокси за адресою вул. Вокзальна, 9-а,
м.Корюківка, Чернігвської обл. без зміни
функціонального призначення та зовнішньої
конфігурації будівлі" Коригування

2020-2021

0112111

0113124

0113124

0113133

0116020
0116030

0116082

2111

3124

3124

3133

6020
6030

6082

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Реконструкція електромережі нежитлового
приміщення по вул. Вокзальна, 24 в м.Корюківка
Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.
Вокзальна, м.Корюківка, Корюківський район,
Чернігівської області

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.
Дудка в м.Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області

0117310

0117310

0117310

0117310

0117310

7310

7310

7310

7310

7310

0443

0443

0443

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

ПКД на реконструкцію перехрестя вул. Шевченка
з вул. Вознесенська в м.Корюківка Корюківського
району Чернігівської області

1221885

1221885

1645269

277150

2021

36000

36000

2021

1404550

1307320

100

2021

2300000

2300000

100

2021

49500

49500

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Реконструкція перехрестя вул. Шевченка з вул.
Вознесенська в м.Корюківка Корюківського району
Чернігівської області

2021

50000

25800

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт
нежитлової будівлі за адресою вул. Вокзальна,9 для
розміщення центру надання адміністративних
послуг "Центр Дії" в м.Корюківка, Чернігівської
області"

2021

49990

49990

0117310

0117310

0117310

0117321

0117322

0117322

0117322

0117322

0117322

0117350

0117350

0117350

0117350

0117350

7310

7310

7310

7321

7322

7322

7322

7322

7322

7350

7350

7350

7350

7350

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Виготовлення ПКД по об’єкту: "Капітальний
ремонт вулиці Чернігівської в м. Корюківка
Корюківського району Чернігівської області", з
поданням та проходженням експертизи

2021

49900

49900

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Виготовлення ПКД по об’єкту: "Реконструкція
внутріщніх електричних мереж нежитлового
приміщення по вул. Вокзальна, 24 в м.Корюківка
Чкрнігівської області"

2021

36000

35200

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Будівництво артезіанської свардловини для
питного водопостачання з використанням
енергоощадного обладнання в с.Сядрине
Корюківського району Чернігівської області.
Коригування

2021

80000

80000

Будівництво освітніх установ та
закладів

Капітальний ремонт частини покрівлі будівлі, з
утепленням та гідроізоляцією, дошкільного
навчального закладу № 4 "Веселка", за адресою:
пров.Бульварний, 8А в м.Корюківка Чернігівської
області

2021

1499000

1499000

0443

Будівництво медичних установ та
закладів

Капітальний ремонт санвузла акушерськогінекологічного відділення КНП "Корюківська
ЦРЛ" за адресою: Чернігівська обл., м.Корюківка,
вул. Шевченка, 101

2021

450000

430229

0443

Будівництво медичних установ та
закладів

Капітальний ремонт приймально-діагностичного
відділення КНП "Корюківська ЦРЛ" за адресою:
м.Корюківка, вул. Шевченка, 101, Чернігівської
обл. Коригування

2021

Будівництво медичних установ та
закладів

ПКД "Капітальний ремонт приміщення для
розташування мікробіологічної лабораторії з
проведенням досліджень методом ПЛР в КНП
"Корюківська ЦРЛ" за адресою: Чернігівська обл.,
м. Корюківка, вул. Шевченка, 101".

2021

49900

49900

Будівництво медичних установ та
закладів

Реконструкція системи забезпечення медичним
киснем окремих приміщень операційційнореанімаційного блоку та пологового відділення
Комунального некомерційного підприємства
Корюківська центральна районна лікарні
Корюківської міської ради за адресою: 15300,
Чернігівська обл., м.Корюківка, вул. Шевченка, 101

2021

615850

615850

0443

Будівництво медичних установ та
закладів

ПКД "Реконструкція системи забезпечення
медичним киснем окремих приміщень
терапевтичного відділення Комунального
некомерційного підприємства Корюківська
центральна районна лікарні Корюківської міської
ради за адресою: 15300, Чернігівська обл.,
м.Корюківка, вул. Шевченка, 101

2021

19771

19771

0443

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

Розроблення схеми теплопостачання м.Корюківка

2021

199000

199000

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

Детальний план території орієнтовною площею 8га
по вул. Садова в м.Корюківка Чернігівської області
для уточнення рішень генерального плану
населеного пункту

2021

49900

49900

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

Детальний план території орієнтовною площею
11га по вул. Шкільна в с.Бреч Корюківського
району Чернігівської області для формування
садибної житлової забудови

2021

49900

49900

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

Детальний план території орієнтовною площею
1,8га по вул.Франка в м.Корюківка Чернігівської
області для будівництва багатоквартирних
житлових будинків

2021

42700

42700

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

Детальний план території земельної ділянки
орієнтовною площею 3,5га в межах населеного
пункту міста Корюківка по вулиці Галини Костюк
Корюківського району Чернігівської області для
формування громадської та баготоквартирної
забудови

2021

49950

49950

0443

0443

0443

0443

0443

0443

0443

0443

0117363

7363

0490

0117650

7650

0490

0117660

7660

0490

Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально - економічного розвитку
територій
Капітальні видатки
Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи права
на неї
Капітальні видатки
Підготовка
земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них
комунальної власності для продажу Капітальні видатки

0490

Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання

0117670

7670

Капітальні видатки

2021

13812100

2021

40000

2021

10000

2021

548600

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

0600000

2263100

11811678

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки

2021

529696

0611041

1041

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки

2021

36667

0611061

1061

0921

0611141

1141

0990

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст №1 з
енергоефективними заходами та створенням
нового освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ
Надання загальної середньої освіти черга - внутрішнє опорядження та заміна
закладами загальної середньої освіти інженерних мереж з улаштуванням ІТМ
Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти
Капітальні видатки

0611171

1171

2018-2021

266900

0990

2021

30800

Виконання заходів в рамках
реалізації програми "Спроможна
школа для кращих результатів"за
рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам

Капітальні видатки

2021

277200

2021

49900

2021

220000

061172

1172

0990

4030

0824

0614060

4060

0828

Забезпечення
Капітальні видатки
Забезпечення діяльності
діяльності бібліотек
палаців і
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів Капітальні видатки

0810

Утримання та навчально тренувальна робота комунальних
дитячо - юнацьких спортивних
товариств

Капітальні видатки

Будівництво освітніх установ та
закладів

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст №1 з
енергоефективними заходами та створенням
нового освітнього простору по вул. Шевченка, 54 в
м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ
черга - внутрішнє опорядження та заміна
інженерних мереж з улаштуванням ІТМ

0443

Будівництво освітніх установ та
закладів

Капітальний ремонт нежитлового приміщення по
вулиці Б.Хмельницького, 4 м.Корюківка
Чернігівської області

0443
Х

ПКД та відшкодування експертизи кошторисної
частини проектної документації "Футбольний
стадіон з облаштуванням трибун та роздягалень на
території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по вулиці
Будівництво споруд, установ та
Шевченка, 116 а, м.Корюківка, Чернігівської
закладівфізичної культури та спорту області - будівництво. Коригування".
2020-2021
УСЬОГО
Х
Х

0617321

0617321

0617325
Х

5031

7321

7321

7325
Х

5273720

Співфінансування заходів, що
реалізуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми
"Спроможна школа для кращих
результатів"
Капітальні видатки

0614030

0615031

79319120

2021

0443

Секретар міської ради

2021

2018-2021

100

64475

79319120

2618620

2021

100

35000

9363334
Х

Анастасія ПЛЮЩ

95,5

2408700
41497523

100
Х

Додаток 7
до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 09 листопада 2021 року № 3-9/VIIІ
"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ
витрат Корюківського міського бюджету на реалізацію місцевих/ регіональних
у 2021 році
(грн.)

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

1

Код Типової програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

2

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

3

0110180

0110180

0110180

0112010

0112111

0112144

0112152

0113133

0113160

0113192

0113242

0113242

0113242

0116011

0116020

0116020

0116020

0116030

4

Спеціальний фонд
Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента,
яким затверджено місцеву
регіональну прогаму

0180

0180

0180

0180

2010

2111

2144

2152

3133

3160

3192

3242

3242

3242

6011

6020

6020

6020

6030

Усього

5

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

0110180

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми або
напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевих бюджетів

Загальний
фонд

усього

у тому числі бюджет
розвитку

7
13487736

8
12893760

53106591

6
39618855

Інша діяльність у сфері державного управління

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на
2019-2021 роки

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

90700

90700

Інша діяльність у сфері державного управління

"Управління майном міської комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023
роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

857000

785200

71800

71800

Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма придбання в міську комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади земельних
ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік"

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

583300

50000

533300

533300

Інша діяльність у сфері державного управління

"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у
Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"

Рішення сорок першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.10.2020

229700

229700

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

Програма підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської територіальної
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

6246440

5925240

321200

321200

0726

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги

Програма підтримки сталого функціонування та
модернізації матеріально - технічної бази закладів
первинної медико - санітарної допомоги на території
Корюківської територіальної громади на 2019 -2021 рік

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

1811560

1721560

90000

90000

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

0111

0111

0111

0111

0763

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на
Централізовані заходи з лікування на цукровий цукровий діабет жителів Корюківської міської
та нецукровий діабет
територіальної громади на 2021 - 2023роки"

1353900

1353900

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я

Програма підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської територіальної
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

126080

126080

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма розвитку та фінансової підтримки
Корюківського міського молодіжного центру "КУБ"
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

895800

865500

1010

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 Програма призначенн і виплати компенсації фізичним
допомоги
особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
25.02.2021

190000

190000

1030

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
Надання фінансової підтримки громадським
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на
яких має соціальну спрямованість
2021-2023 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

339570

339570

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

«Соціальний захист окремих категорій населення на 20192021 роки»

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

265000

265000

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

"Підтримка учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на 2021-2023
роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

35000

35000

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

"Програма модернізації систем цілісного майнового
комплексу по теплопостачанню м.Корюківка на 2019-2021
роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

160000

160000

6020

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

"Програма стимулювання створення, фінансової підтримки
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2020 2022 роки"

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

172900

172900

0620

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2020-2022 роки", "Поводження з твердими
побутовими відходами в Корюківській територіальній
громаді на 2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сісії
сьомого скликання від
20.12.2018, тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

12927185

12717185

0620

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на
очстку притоків додаткових вод до системи
централізованого водовідведення в М.Корюківка на 2021 рік

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

660000

660000

0620

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житловокомунальні послуги

Програма запобігання бездомного утримання та
розмноження бродячих тварин на території Корюківської
міської ради на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

174700

174700

Організація благоустрою населених пунктів

"Організація та проведення громадських робіт для
населення Корюківської міської ради у 2021-2023 роках"

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

49900

49900

3760266,04
165100

49900

49900

0620

30300

30300

210000

210000

2854316,04

905950

905950

125100

40000

40000

549450

549450

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
на 2019-2021роки", "Програма (План) соціальноекономічного та культурного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021 рік",

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на
2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018 , рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради від 15.12.2020
Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

0620

Організація благоустрою населених пунктів

"Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у
житловій забудові Корюківської територіальної громади на
2019-2021 роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

0610

Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

Програма підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської територіальної
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

549450

Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять пршої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

179700

Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
на 2019-2021роки", "Програма (План) соціальноекономічного та культурного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021 рік",

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018, рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від
15.12.2020

4210860

4210860

4210860

Будівництво освітніх установ та закладів

«Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
на 2019-2021роки", "Програма (План) соціальноекономічного та культурного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021 рік",

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018, рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від
15.12.2020

1499000

1499000

1499000

Будівництво медичних установ та закладів

Програма підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської територіальної
громади на 2020-2022 роки

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

3378850

3378850

3378850

0443

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

391450

391450

391450

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021
роки"

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

299000

0116030

0116082

0117130

0117310

0117321

0117322

0117350

0117412

6030

6082

7130

7310

7321

7322

7350

7412

0421

0443

0443

0443

80000

299000

99700

0117461

0117650

0117660

0117670

0117670

0117680

0117693

0118110

0118220

7461

7650

7660

7670

7670

7680

7693

8110

8220

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та «Розвиток житлово-комунального господарства та
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради»
місцевого бюджету
на 2019-2021роки

0490

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на 20202022 роки"

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї

0490

Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або
прав на них комунальної власності для продажу "Програма створення чи коригування містобудівниї
на земельних торгах та проведення таких
документації та регулювання земельних відносин на 2020торгів
2022 роки"
"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
Внески до статутного капіталу суб’єктів
міської ради на 2020-2022 роки" (КП
господарювання
"КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ")

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

0490

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2020 2022 роки" (Корюківська ЖЕК)

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

9551503,96

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

60000

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019
Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019
Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019
Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

9551503,96

20000

40000

40000

10000

10000

10000

421600

421600

421600

127000

127000

127000

0490

Членські внески до асоціації органів місцевого
самоврядування
"Членські внески" на 2021-2022 роки

21250

21250

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої необхідності та хлібом на 20212023 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

27500

27500

0320

Заходи із запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха

Програма "Цивільного захисту населення Корюківської
громади на 2021 - 2023 роки"

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

107400

107400

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення

Програма покращення матеріально-технічної бази
Корюківського РТЦК таСП, проведення мобілізаційної
підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,
пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом
громадян України на строкову військову службу до лав
Збройних Сил України та інших військових формувань на
2021 рік

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
25.02.2021

33750

33750

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018, рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради восмьмого скликання
від 15.12.2020

455576

200700

162000

0380

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів

"Програма охорони навколишнього природного середовища
Корюківської міської ради на 2021-2023 роки", "Програма
раціонального використання та охорони водних ресурсів
Корюківської міської ради на 2019-2021 роки"

0118831

8831

1060

Надання кредиту

Програма підтримки індивідуального житлового
будівництва "Власний дім"на 2021-2023 роки на території
Корюківської міської ради

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки 2 державного пожежно рятувального загону У ДСНС України у Чернігівській
області на покращення матеріально - технічного стану 9
державної пожежно - рятувальної частини (м.Корюківка) на
2020-2022 роки

Рішення тридцять третьої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.02.2020

60000

60000

0180

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

Програма покращення матеріально-технічної бази
Корюківського РТЦК таСП, проведення мобілізаційної
підготовки місцевого значення та забезпечення заходів,
пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом
громадян України на строкову військову службу до лав
Збройних Сил України та інших військових формувань на
2021 рік

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
25.02.2021

50000

50000

0180

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на
2019-2021 роки"

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
25.02.2021,

250000

250000

0180

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

Програма фінансової підтримки розвитку Системи
дистанційного обслуговування клієнтів Казначейства через
програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства –
Казначейство», удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» та
поліпшення матеріально-технічного забезпечення
Управління Державної казначейської служби України у
Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік

Рішення сьомої сесії
Корюківської міської ради від
08.07.2021

0180

Субвені з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів

Програма "Безпечне праосуддя на території Корюківської
міської ради на 2021 рік"

Рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради від
30.08.2021

0119800

0119800

0119800

0119800

0119800

9800

9800

9800

9800

9800

0180

РАЗОМ

Секретар міської ради
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15000
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63000

13487736

12893760

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 4-9/VIII

Про затвердження міських програм
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
26.10.2021 року № 457 «Про Програму освітніх та культурно-мистецьких
заходів на 2022-20024 роки», № 456 «Про Міську програму роботи з
обдарованою молоддю на 2022-2024 роки», від 05.11.2021 року № 483 «Про
затвердження міських програм», враховуючи рекомендації постійних комісій
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
1.1. Програму освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022-2024
роки, що додається.
1.2. Міську програму роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 роки,
що додається.
1.3. Програму інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її
виконавчих органів на 2022-2024 роки, що додається.
1.4. Програму заходів з відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення
представницьких та інших заходів на 2022 – 2026 роки, що додається.
1.5. Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги на 2022 рік, що додається.
1.6. Програму «Соціальний захист окремих категорій населення на 20222024 роки», що додається.

1.7. Програму компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку
притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в
м. Корюківка на 2022 рік, що додається.
1.8. Програму перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024
роки, що додається.
1.9. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський
центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки, що додається.
1.10. Програма поводження з побутовими відходами в Корюківській
міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, що додається.
1.11. Програма поліпшення доріг та проїздів у житловій забудові
Корюківської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
1.12. Комплексна програма профілактики правопорушень на 2022-2024
роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

Програма
фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги
«Корюківський центр сімейної медицини»
на 2022-2024 роки

м. Корюківка
2021 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.
2.

Ініціатор розроблення
програми
Нормативні документи для
розроблення Програми

3.

Розробник програми

4.

Співрозробники програми

5.

Відповідальний
виконавець програми

6.

Учасники програми

7.

Термін реалізації програми

8.

Перелік бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідний для реалізації
Програми, всього:

9.

Корюківська міська рада
Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про
державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення», «Про протидію
захворюванню на туберкульоз», Постанова
Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р.
№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та
пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань», Постанова Кабінету Міністрів
України від 31.03.2015 р. № 160 «Про
затвердження Порядку забезпечення громадян, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання,
лікарськими засобами та продуктами для
спеціального дієтичного споживання», Наказ
Міністерства охорони здоров’я України від
27.10.2014 р. №778 «Про затвердження переліку
рідкісних (орфанних) захворювань», Наказ
Міністерства охорони здоров’я України «Про
затвердження порядку надання первинної медичної
допомоги» від 19.03.2018 р. №504
Виконавчий апарат Корюківської міської ради
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради»
Виконавчий апарат Корюківської міської ради,
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради»
Корюківська міська рада,
КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради»

2022-2024 роки
Міський бюджет
10300,0 тис.грн, в тому числі:
2022 рік - 3600,0 тис.грн
2023 рік - 3200,0 тис.грн
2024 рік - 3500,0 тис.грн

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення» держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за
рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних
їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних
гарантій. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть
фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів
охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази,
капітального ремонту, реконструкції, а також місцеві програми надання
населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші
програми в охороні здоров’я.
Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних
послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів
Державного бюджету України.
Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми
медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного
бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій,
але можуть покриватися за рахунок коштів Державного бюджету України,
передбачених на реалізацію відповідних державних програм та заходів,
місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з
інших джерел, не заборонених законодавством.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА ЯКІ СПРЯМОВАНІ ЗАХОДИ
ПРОГРАМИ
Основними проблемами, на які спрямовані заходи Програми, є стан
здоров’я населення громади, погіршення демографічної ситуації, яка
характеризується зниженням показників народжуваності (за 2020 рік
народилось 157 немовлят), зростанням показників смертності (за 2020 рік
померло 443 особи, з них чоловіків – 227, жінок – 216) та відповідно
збільшенням від’ємного значення показників природного приросту населення.
У структурі смертності за 2020 рік переважають хвороби системи
кровообігу – 74,7%, онкологічні захворювання – 12,64%, травми та отруєння –
4,3%, хвороби органів дихання – 3,6%, хвороби органів травлення – 3,4%.
Недостатній рівень суспільно-усвідомленої відповідальності громадян за
стан свого здоров’я, мотивації щодо його збереження та ведення здорового
способу життя визначають поширення серед населення громади соціально
значущих хвороб, зокрема, туберкульозу, онкологічних захворювань та
найбільш поширених неінфекційних хвороб – серцево-судинних, ендокринних,
шлунково-кишкових, захворювань нервової системи, тощо.

Ускладнення у забезпеченні медичної допомоги населенню виникли
останнім часом у зв’язку з пандемією, спричиненою коронавірусною хворобою
COVID-19, що вимагає значного збільшення витрат на придбання засобів
індивідуального захисту та інших заходів, що стосуються зміцнення
матеріально-технічної бази закладу.
Все це обумовлює необхідність подальшого впровадження нових сучасних
технологій в лікувально-діагностичний процес та заходів покращання
матеріально-технічного стану закладу.
Впродовж останніх років посилено увагу влади і суспільства вцілому до
проблем медичної галузі. Активізувалися напрямки діяльності щодо
забезпечення доступної та якісної медичної допомоги на первинному рівні,
значно поліпшено матеріально-технічне забезпечення закладу. Стан оснащення
закладів сучасним високотехнологічним медичним обладнанням має
безпосередній вплив на рівень діагностики та лікування ряду захворювань, які
мають значний соціально-економічний тягар.
За рахунок коштів Державного бюджету України не покриваються витрати
для забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань; громадян, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими
продуктами для спеціального дієтичного споживання.
Програма
фінансової
підтримки
Комунального
некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський
центр сімейної медицини» на 2022-2024 роки (далі –Програма) спрямована на:
- пільгове забезпечення лікарськими засобами пацієнтів, які по життєвим
показникам потребують постійного прийому ліків, а також пацієнтів, які
відносяться до окремих груп населення згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань»;
- безоплатне забезпечення лікарськими засобами та відповідними
харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання осіб, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 160 «Про затвердження
Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами
для спеціального дієтичного споживання».
Для забезпечення безперебійного функціонування КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»
Корюківської міської ради, його структурних підрозділів та надання населенню
належної первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету
Корюківської міської територіальної громади здійснюється оплата енергоносіїв
та комунальних послуг, спожитих надавачем первинної медичної допомоги;
виплата заробітної плати по фельдшерських пунктах, які з причин

невідповідності граничної чисельності населення не ввійшли до складу мережі
закладів надання первинної медичної допомоги, але соціально важливі для
населення громади.
Зважаючи на тенденцію швидкого поширення туберкульозу, захворювання
яким є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, набуття інвалідності та
смертності населення, існує потреба у закупівлі імунобіологічного препарату
туберкуліну для своєчасного виявлення у дітей захворювання на туберкульоз на
ранніх стадіях.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» поставки медичних імунобіологічних препаратів для
проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень,
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а для
проведення щеплень за епідемічними показаннями – за рахунок коштів
місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Зважаючи на відсутність закупівель туберкуліну за кошти Державного бюджету
та наявну епідемічну ситуацію щодо захворюваності на туберкульоз, закупівля
імунобіологічного препарату туберкуліну здійснюється за кошти місцевих
бюджетів.
По Корюківській міській територіальній громаді потребуватимуть
проведення туберкулінодіагностики (проба Манту з 2 ТО) у 2022 році – 2651
дитина віком від 4-14 років.
Своєчасна закупівля препарату у рамках дії Програми дасть змогу вчасно
діагностувати інфікування дітей туберкульозною інфекцією та відповідно
попередити розвиток у них тяжких форм туберкульозу.
Епідемічна ситуація потребує подальшого її поліпшення, оскільки
незмінними залишаються окремі соціально - економічні та медичні фактори, а
саме:
- недостатній рівень обізнаності різних верств населення у питаннях
пов’язаних з протидією захворюванню на туберкульоз;
- низький рівень життя переважної більшості населення;
- трудова міграція населення.
Програма передбачає забезпечення повноцінного розвитку дітей, в яких
виявлено рідкісні генетичні спадкові захворювання, в т.ч. фенілкетонурія,
шляхом пільгового надання спеціалізованих продуктів дитячого лікувального
харчування. Лікування фенілкетонурії передбачає постійне споживання
лікувального харчування в амбулаторних умовах хворими, які по життєвих
показаннях потребують постійного вживання лікувального харчування. Хворі
на фенілкетонурію діти повинні отримувати лікувальне харчування протягом
всього періоду дитинства і в підлітковому віці. Несвоєчасне лікування та
тривалі перерви у вживанні продуктів лікувального харчування призводять до
важкого розумового та фізичного відставання у розвитку і є безумовною
причиною дитячої інвалідності. На даний час, на території Корюківської
громади проживає одна дитина, яка хворіє на фенілкетонурію та відповідно до
Консультативних висновків спеціалістів для її забезпечення щомісячно
необхідно лікувальне дитяче харчування.

Програма передбачає створення сприятливих умов для залучення
медичних спеціалістів/ок первинної ланки та створення гідних умов роботи;
підвищення якості медичного обслуговування населення громади; забезпечення
доступності медичних закладів у відповідності до вимог, що ставляться до
надавача послуг з медичного обслуговування населення, для організації та
забезпечення надання первинної медичної допомоги; поліпшення матеріальної
бази закладів первинної медичної допомоги.
Реалізація Програми забезпечить розв’язання вищезазначених проблем.
4. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є:
- фінансове забезпечення безперервності надання первинної медичної
допомоги населенню у 2022-2024 роках в частині фінансування витрат на
оплату енергоносіїв, оплату заробітної плати по фельдшерських пунктах;
- поліпшення стану здоров’я хворих, які потребують постійного прийому
ліків, та пацієнтів окремих категорій населення, покращення якості їх життя та
продовження його тривалості;
- подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення
загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та
смертності від туберкульозу;
- забезпечення дітей віком понад 3 роки, хворих на фенілкетонурію,
спеціалізованими продуктами дитячого лікувального харчування в повному
обсязі безперервно для уникнення тяжких наслідків хвороби, запобігання
інвалідності;
- подальше здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
на боротьбу з її наслідками, зокрема на закупівлю засобів захисту та медичних
виробів, необхідних для здійснення зазначених заходів;
- створення гідних умов роботи та підвищення соціального статусу
медичних працівників, залучення медичних спеціалістів/ок первинної ланки;
- збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, підвищення якості
та ефективності надання первинної медичної допомоги та покращення
матеріально-технічної бази КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської
ради.
5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Актуальність Програми визначається необхідністю поліпшення якості
надання та доступності медичної допомоги населенню громади, поліпшення
матеріально-технічної бази закладу, створення необхідних умов для

перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, оновлення лікувальнодіагностичної апаратури.
Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом фінансової
підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський
центр сімейної медицини» Корюківської міської ради для забезпечення надання
населенню громади первинної медичної допомоги.
У Програмі визначені 2 основних напрямки:
- підтримка комунального некомерційного закладу первинної допомоги;
- підтримка надання медичних послуг понад обсяг, передбачений
програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
Корюківської громади.
Основні завдання, на виконання яких спрямовані заходи Програми:
- покращання матеріально-технічної бази та належне утримання закладу;
- підвищення ефективності профілактичних та протиепідемічних заходів;
- забезпечення пільгових категорій населення безоплатним відпуском
лікарських засобів та відповідних харчових продуктів для спеціального
дієтичного споживання;
- забезпечення права жителів Корюківської міської територіальної громади
на своєчасну невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих
захворюваннях, тощо;
- забезпечення права жителів Корюківської міської територіальної громади
на лікувально - профілактичну допомогу;
- запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров’я майбутніх
поколінь і профілактики спадкових захворювань;
- заохочення материнства;
- залучення кваліфікованих спеціалістів/-ок;
- контроль за охороною здоров’я дітей;
- санітарно-епідемічне благополуччя території громади;
Обсяг фінансування Програми з бюджету Корюківської міської ради
затверджується щорічно Корюківською міською радою, виходячи з його
фінансових можливостей та наявності коштів, з врахуванням розподілу коштів
з бюджетів інших рівнів і може спрямовуватись на заходи наведені в Додатку 1
до Програми.
Одержувачем коштів є Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради.
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан здоров’я населення,
подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в
ефективній, якісній і доступній первинній медичній допомозі, забезпечити
справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я.
Очікуваними результатами виконання Програми є:

- гарантована можливість надання населенню належної первинної
медичної допомоги;
- своєчасне виявлення ризиків виникнення хронічних захворювань та
запобігання ускладненому перебігу захворювань;
- попередження загострення захворювань;
- попередження ускладнень з боку інших органів та систем організму,
задовільний і повноцінний розвиток людини;
- забезпечення повноцінного розвитку організму дітей, хворих на
фенілкетонурію, попередження дитячої інвалідності;
- профілактики і виявлення туберкульозу;
- покращення рівня громадського здоров’я внаслідок проведення заходів з
імунізації населення;
- оснащення закладів сімейної медицини медичним обладнанням;
- покращення результатів проведення профілактичних щеплень;
- зниження кількості занедбаних первинних форм онкозахворювань;
- формування у населення навичок здорового способу життя.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та
заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 1 до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»
на 2022-2024 роки
№
п/п

Заходи
Програми

Відповідальні
виконавці

1

2

3

Термін
виконання
заходу
4

Джерела
фінансування
5

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.), у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9

Очікуваний
результат
10

1. Підтримка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»
Корюківської міської ради»
1.

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

150,0

50,0

50,0

50,0

Виконавчий апарат
Оплата вартості
комунальних послуг Корюківської
міської ради,
та енергоносіїв

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

4490,0

1390,0

1470,0

1630,0

Оснащення закладу
сучасним

лікувальнодіагностичним
обладнанням.

2.

КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради

Покращання
показників
ефективності
лікування та
зниження
загальної
летальності

Стале
функціонування
закладу

№
п/п

Заходи
Програми

1
3.

2
Забезпечення
діяльності
фельдшерських
пунктів у
віддалених
населених пунктах
громади

4.

Впровадження
інноваційних
технологій шляхом
оснащення
сучасною
комп’ютерною
технікою

5.

Забезпечення засобів
індивідуального
захисту та медичних
виробів при
виникненні
ускладнень
епідемічної ситуації,
у т.ч. коронавірусної
інфекції

Відповідальні
виконавці
3

Термін
виконання
заходу
4

Джерела
фінансування
5
Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.), у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9
452,0
520,0
550,0
1522,0

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради
Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради

2022-2025
роки

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

174,0

54,0

60,0

60,0

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

1205,0

355,0

400,0

450,0

Очікуваний
результат
10
Доступність
населення
віддалених
населених
пунктів громади
до первинного
рівня надання
медичної
допомоги
Забезпечення
діяльності
єдиної медичної
інформаційноаналітичної
системи та
економічного
аналізу для
реалізації
основних завдань
галузі охорони
здоров’я
Зменшення
захворюваності

№
п/п

Заходи
Програми

1
6.

2
Покращення
матеріальнотехнічної бази
закладу

7.

Придбання житла для
спеціалістів первинної
ланки та розподіл його
як службового житла з
можливістю подальшої
приватизації через 10
років роботи у закладі

Відповідальні
виконавці
3

Термін
виконання
заходу
4

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради

2022-2025
роки

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради

2022-2025
роки

Джерела
фінансування
5
Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.), у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9
191,4
150,0
170,0
511,4

600,0

600,0

0

0

Очікуваний
результат
10
Покращання
показників
ефективності
лікування та
зменшення
летальності

Залучення
кваліфікованих
спеціалістів/ок.
Максимальне
забезпечення
населення
якісною
медичною
допомогою.

№
п/п

Заходи
Програми

Відповідальні
виконавці

1

2

3

1.

Термін
виконання
заходу
4

Джерела
фінансування
5

Орієнтовні обсяги фінансування
(тис.грн.), у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9

Очікуваний
результат
10

2. ПІДТРИМКА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПОНАД ОБСЯГ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ПРОГРАМОЮ
ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
2022-2025
Покращання
Забезпечення громадян, Виконавчий апарат
Бюджет
39,6
50,0
50,0
139,6
Корюківської
роки
якості та
які страждають на
Корюківської
міської
ради,
тривалості
життя
рідкісні (орфанні)
міської ради та
КНП
«Центр
пацієнтів
захворювання
інші джерела
первинної
медиколікарськими засобами
не заборонені
санітарної
та відповідними
законодавством
допомоги
харчовими продуктами «Корюківський
для спеціального
центр сімейної
дієтичного споживання медицини»
згідно з постановою
Корюківської
Кабінету Міністрів
міської ради

України від 31.03.2015
№ 160 «Про
затвердження Прядку
забезпечення громадян,
які страждають на
рідкісні (орфанні)
захворювання,
лікарськими засобами
та відповідними
харчовими продуктами
для спеціального
дієтичного
споживання»

2.

Закупівля туберкуліну
для проведення
туберкулінодіагностики
у дітей

3.

Забезпечення
населення, у разі
амбулаторного
лікування яких
лікарськими засобами
відповідно до
постанови Кабінету
Міністрів України від
17.08.1998р. №1303
«Про впорядкування
безоплатного та
пільгового відпуску
лікарських засобів за
рецептами лікарів у
разі амбулаторного
лікування окремих груп
населення та за
певними категоріями
захворювань»

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради
Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради,
КНП «Центр
первинної медикосанітарної
допомоги
«Корюківський
центр сімейної
медицини»
Корюківської
міської ради

Загальна сума

Секретар міської ради

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

600,0

180,0

200,0

220,0

Проведення
туберкулінових
проб Манту у
всіх дітей
громади,
недопущення
розвитку
туберкульозу у
дітей

2022-2025
роки

Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела
не заборонені
законодавством

908,0

288,0

300,0

320,0

Покращення
здоров’я даної
категорії хворих

10300,00

3600,0

3200,0

3500,0

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

МІСЬКА ПРОГРАМА
РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ
на 2022-2024 роки

м. Корюківка
2021 рік
1

ПАСПОРТ
Міської програми роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 роки
1.

Ініціатор розроблення програми

2.

Дата, номер і назва документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Відповідальний виконавець
програми

5.

Учасники програми

6.
7.

Термін реалізації Програми
Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів за рахунок
місцевих бюджетів, всього

Корюківська міська рада
Закон України «Про освіту», Закон
України «Про повну загальну
середню освіту», Закон України
«Про місцеве самоврядування в
Україні» (п. 16 ч. 1 ст. 43)
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Корюківська міська рада, Відділ
освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради,
керівники закладів освіти
Корюківської міської ради
2022 – 2024
621 тис. грн.
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І. Загальні положення
Міська програма роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 роки (далі
Програма) розроблена відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну
загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні».
Міська програма роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 роки (далі –
Програма) спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу
здобувачів освіти закладів Корюківської міської ради шляхом створення
оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та надання їй підтримки в
розвитку творчого потенціалу, самореалізації особистості в сучасному суспільстві,
постійного духовного самовдосконалення.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованих дітей шляхом
створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного
розвитку; у вихованні громадянина в дусі патріотизму та демократичних
цінностей.
Основні завдання Програми:
- створення ефективної системи виявлення та розвитку обдарованих дітей та
молоді;
- визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю,
впровадження інноваційних методів роботи;
- залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою
задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;
- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей
через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних,
всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку
обдарованої молоді;
- формування та підвищення рівня професійних компетентностей педагога,
який працює з обдарованими дітьми та молоддю;
- створення системи морального та матеріального заохочення обдарованих
дітей та молоді;
- стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді,
підтримка обдарованих учнів - призерів та учасників мистецьких,
інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних
змагань обласних та Всеукраїнських рівнів;
- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;
- координація діяльності міської ради, закладів освіти, громадських
організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді.
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ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми,
обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми
Програма розрахована на три роки.
Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок місцевого
бюджету.
Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування,
передбачається у сумі 621,0 тис.грн.
Обсяг фінансування Програми за рахунок місцевого бюджету визначається
щорічно, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей
бюджету.
Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним
розпорядником коштів місцевого бюджету, що передбачаються на реалізацію
відповідних заходів, є Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської
міської ради.
ІV. Перелік заходів Програми та результативні показники
Програма передбачає виконання заходів:
- створення міського банку даних про обдаровану молодь;
- сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю закладів
загальної середньої та позашкільної освіти;
- активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької,
експериментальної, творчої діяльності із організацією факультативів , гуртків, що
працюють з обдарованою молоддю;
- участь у предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, турнірах і
фестивалях, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду
роботи педагогічних працівників;
- проведення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які
працюють з обдарованими учнями та молоддю;
- розроблення механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників;
- удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти.
Результативні показники:
Виконання Програми у 2022-2024 роках дасть змогу:
- сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй
соціально – педагогічної підтримки;
- підвищити рівень знань здобувачів освіти закладів загальної середньої та
позашкільної освіти Корюківської міської ради;
- сформувати в учнів ключові компетентності, необхідні практичні уміння і
навички;
- підвищити фахову майстерність педагогічних працівників;
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- забезпечити участь в усіх етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з
навчальних предметів, різноманітних конкурсах, спортивних змаганнях,
мистецьких заходах, в науково-дослідницькій діяльності учнів;
- розширити інформаційно – аналітичний банк даних «Обдарованість»;
- розробити механізм стимулювання обдарованої молоді, педагогічних
працівників які працюють з нею;
- зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти.
V. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим
та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні виконавці
(головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють
внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ
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Додаток
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 роки
№

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1.

Удосконалення
нормативно –
правової бази

2.

Підвищення
рівня науковометодичного
забезпечення
педагогічних
працівників

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Головний
розпорядник
бюджетних
коштів

Джерела
фінансування

1.1.Оновлення
2022-2024
каталогу
нормативно –
правових та
науково –
методичних
матеріалів із
питань роботи з
обдарованими
дітьми.
Разом
2.1. Включення до 2022-2024
планів семінарів
педпрацівників
відповідного фаху
питань, пов’язаних
з організацією
роботи з
обдарованими
дітьми.
2.2. Організація і
2022-2024
проведення
науково-

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

Без
фінансування

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

Без
фінансування

Відділ освіти,
культури,
молоді та

за рахунок
коштів
місцевого

Прогнозований
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдання,
тис. грн
-

У тому числі за роками
(тис. грн.)
2022
2023
2024

-

-

-

0
-

0
-

0
-

0
-

6,0

2,0

2,0

2,0
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3.

Виявлення
обдарованої
молоді і
створення умов
для її розвитку

практичних
семінарів,
конференцій щодо
питань роботи з
обдарованою
молоддю.
2.3. Сприяння
створенню
авторських
розробок з питань
роботи з
обдарованою
молоддю,
забезпечення їх
впровадження.
Разом
3.1.Оновлення
міського банку
даних
“Обдарованість”.

спорту
Корюківської
міської ради

бюджету

2022-2024

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

Без
фінансування

2022-2024

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

Без
фінансування

2022-2024
3.2. Забезпечення
участі дітей у
всеукраїнських та
обласних етапах
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад,
конкурсів-захистів
науководослідницьких
робіт учнів-членів

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

-

-

-

-

6,0
-

2,0
-

2,0
-

2,0
-

60,0

20,0

20,0

20,0
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МАН,
інтелектуальних
конкурсів,
турнірів.

4.

Підтримка
обдарованої
молоді

3.3. Забезпечення
2022-2024
проведення
міських та участі в
обласних і
Всеукраїнських
заходах з дітьми та
молоддю за
напрямами
позашкільної
освіти.
Разом
4.1. Призначення
2022-2024
стипендій
обдарованій молоді
– переможцям
мистецьких,
інтелектуальних,
творчих конкурсів,
олімпіад,
конкурсів МАН,
спортивних
змагань обласних
та Всеукраїнських
рівнів:
-заклади загальної
середньої освіти
-заклади
позашкільної
освіти
4.2. Відзначення
2022-2024
випускників

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

Відділ освіти,
культури,

за рахунок
коштів

60,0

20,0

20,0

20,0

120,0
-

40,0
-

40,0
-

40,0
-

150,0

50,0

50,0

50,0

90,0

30,0

30,0

30,0

15,0

5,0

5,0

5,0
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5.

Кадрове
забезпечення

закладів освіти
Корюківської
міської ради, які
нагороджуються
золотою або срібною
медалями.
4.3. Відзначення
2022-2024
обдарованої молоді
закладів загальної
середньої освіти за
підсумками
рейтингової
діяльності закладів
Разом
5.1. Участь
2022-2024
педагогічних
працівників в
обласних та
Всеукраїнських
заходах з питань
роботи з
обдарованою
молоддю

молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

місцевого
бюджету

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

Відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

5.2. Виплата
2022-2024
премій
педагогічним
працівникам, які
підготували
переможців
мистецьких,
інтелектуальних,
творчих конкурсів,
олімпіад,
конкурсів МАН,

Відділ освіти,
культури,
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

45,0

15,0

15,0

15,0

300,0
15,0

100,0
5,0

100,0
5,0

100,0
5,0

150,0

50,0

50,0

50,0
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6.

7.

спортивних
змагань обласних
та Всеукраїнських
рівнів.
Разом
Співпраця з
6.1. Координація
громадськими
діяльності органів
організаціями
місцевого
самоврядування,
закладів освіти з
громадськими
організаціями у
сфері розвитку та
підтримки
обдарованої молоді
Разом
Міжнародне та 7.1. Забезпечення
всеукраїнське
участі обдарованої
співробітництво молоді в
міжнародних
проектах ,
програмах,
науковопрактичних
конференціях,
олімпіадах,
змаганнях,
конкурсах,
фестивалях тощо.
7.2.
Співробітництво з
міжнародними
освітніми
установами,
фондами,

20222024

Відділ освіти, Без
культури,
фінансування
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради

20222024

Відділ освіти,
культури,
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради

за рахунок
коштів
місцевого
бюджету

20222024

Відділ освіти, Без
культури,
фінансування
молоді
та
спорту
Корюківської
міської ради

165,0
-

55,0
-

55,0
-

55,0
-

0
30,0

0
10,0

0
10,0

0
10,0

-

-

-

-

10

організаціями для
обдарованої
молоді.
Разом

Усього за
програмою
Секретар міської ради

30,0

10,0

621,0

10,0

10,0

207,0 207,0 207,0
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

ПРОГРАМА
призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги
на 2022 рік

м. Корюківка
2021 рік

Паспорт Програми
1. Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Корюківської міської
ради

2. Підстави для розробки
Програми

Бюджетний кодекс України, Закон України
«Про соціальні послуги» від 17.01.2019р.
№2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів
України від 23.09.2020р. №859 «Деякі
питання призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі»,
УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
з надання адміністративних послуг у сфері
соціального захисту населення між
Управлінням соціального захисту населення
Корюківської районної державної
адміністрації та Корюківської міською радою

3. Розробник Програми

Виконавчий апарат міської ради

4. Відповідальні виконавці

Виконавчий комітет міської ради, Відділ
надання адміністративних послуг
виконавчого апарату Корюківської міської
ради, Управління соціального захисту
населення Корюківської районної державної
адміністрації

5. Учасники Програми

Корюківська міська рада, Відділ надання
адміністративних послуг виконавчого
апарату Корюківської міської ради,
Управління соціального захисту населення
Корюківської районної державної
адміністрації

6. Термін реалізації Програми

2022 рік

7. Перелік бюджетів, які беруть Корюківський міський бюджет
участь у виконанні Програми
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

240,0 тис. грн.

1. Загальні положення
З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують сторонньої
допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які
спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та можливості до
самообслуговування.
Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі» і спрямована на посилення соціального захисту
населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до
повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території Корюківської
міської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Визначення проблеми
Однією з проблем, яка негативно впливає на соціальний захист інвалідів,
громадян похилого віку та хворих, які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги, є недостатній обсяг фінансування видатків на
реалізацію державних програм щодо надання компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги.
3. Мета програми
Метою Програми є забезпечення виконання завдань у частині соціального
захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої
допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг.
4. Основні завдання Програми
Основним завданням Програми є:
- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують
сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих
на підтримку життєдіяльності;
- попередження виникнення складних життєвих обставин;
- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих
проблем.
5. Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі
Компенсація за догляд (далі — компенсація) призначається фізичній особі,
яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької

діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання
державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає
соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та
обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:
 особами з інвалідністю І групи;
 дітьми з інвалідністю;
 громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не
можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання,
дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,
дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа,
потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань,
розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на
дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2018 р. № 1161.
Під час призначення і виплати компенсації слід керуватись «Порядком
подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня
2020 року №839 (зі змінами і доповненнями).
Виплата компенсації здійснюється наступним чином:
Компенсація фізичним особам виплачується Корюківської міської радою
на підставі наданих Управлінням соціального захисту населення Корюківської
районної державної адміністрації відомостей про суми нарахованої
компенсації, що належить до виплати. Відомості надаються з супровідним
листом, скріплюються відповідними підписами та печаткою.
6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету, в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради
про бюджет на поточний рік.
Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 240,0 тис.грн.
7. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які
потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх проживання,

врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні
життєві обставини і потребують соціальних послуг та забезпеченню безпеки та
якості їх життя.
8. Контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та
заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

Програма
заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед громадою, здійснення
представницьких та інших заходів
на 2022 – 2026 роки

м. Корюківка
2021 рік

1. Паспорт Програми
з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,
заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких
та інших заходів на 2022 – 2026 роки
1. Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Корюківської міської
ради

2. Підстави для розробки
Програми

Бюджетний кодекс України, Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ( зі
змінами і доповненнями), Наказ Міністерства
фінансів України від 02.01.2019 року №1
«Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо впровадження та
застосування гендерно орієнтованого підходу
в бюджетному процесі», Положення про
відзнаки Корюківської міської ради

3. Розробник Програми

Виконавчий апарат міської ради

4. Відповідальні виконавці
Програми

Виконавчий комітет Корюківської міської
ради

5. Термін реалізації Програми

2022-2026 роки

6. Джерела фінансування

Кошти міського бюджету

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

1550,0 тис. грн.

2. Обгрунтування необхідності прийняття Програми
Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних
дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та
інших заходів на 2022 – 2026 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Положення про відзнаки Корюківської міської ради.
Корюківська територіальна громада відповідно до встановленого порядку
щороку бере участь у відзначенні свят, подій державного та місцевого
значення. В громаді здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням,
відзначенням та стимулюванням громадян, працівників/ць підприємств,
установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського
суспільства та інших осіб, які досягли високого професіоналізму і визначних
успіхів у виробничій, науковій, меценатській, державній, військовій, творчій та
інших сферах діяльності та суспільного життя громади, зробили вагомий
внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги
перед громадою, а також проводяться інші урочисті заходи.
Корюківській міський голова представляє територіальну громаду, міську
раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у
міжнародних відносинах відповідно до законодавства, а також здійснює
повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади.
Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій
потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з
Корюківського міського бюджету.
Проведення заходів, передбачених Програмою, направлене на залучення
жителів громади до загальноукраїнської ідентичності, сприяння консолідації та
розвитку української нації через залучення жінок та чоловіків, які мешкають у
громаді до заходів гуманітарної політики та зі збереження національної
пам’яті, популяризацію заходів з українського державотворення, у тому числі,
пов’язаних з громадою та його жителями; суспільне визнання внеску громадян,
працівників/ць підприємств, установ та організацій, трудових колективів та
інших осіб у створенні матеріальної та духовної культури громади,
забезпечення комунікації жителів громади, органів влади, органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності.
3. Мета та завдання Програми
Метою Програми є:
- забезпечення відзначення та інформаційний супровід державних та
професійних свят, пам’ятних та ювілейних дат, офіційне та суспільне
визнання внеску громадян, працівників/ць підприємств, установ та

організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та
інших осіб у створенні матеріальної та духовної культури громади;
забезпечення
виконання
повноважень,
щодо представлення
територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами
місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту
прав територіальної громади.
- заборона всіх форм та проявів дискримінації,
відсутність
необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним
категоріям громадян під час відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат, а також, визнання внеску громадян у розвиток Корюківської
міської територіальної громади.
Основними завданнями Програми є створення фінансових, матеріальнотехнічних та інформаційних умов для виконання мети Програми.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради
про міський бюджет на відповідний бюджетний період.
Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з
конкретних завдань відповідно до додатку 2 Програми.
5. Заходи щодо реалізації Програми
№
п/п

1.

2.

3.

Для виконання мети Програми заплановані такі заходи:
Захід Програми
Відповідальні
виконавці
Відзначення та інформаційний супровід
виконавчий
державних свят, визначних подій держави,
апарат
професійних свят, пам’ятних дат, які
Корюківської
визначені актами Президента України,
міської ради,
Кабінету Міністрів України із врученням
Корюківський
відзнак Корюківської міської ради.
міський голова
Відзначення та інформаційний супровід
виконавчий
місцевих свят та подій, які проводяться
апарат
відповідно до розпоряджень міського
Корюківської
голови, рішень виконавчого комітету із
міської ради,
врученням відзнак Корюківської міської
Корюківський
ради.
міський голова
Відзначення та інформаційний супровід
виконавчий
ювілейних дат, річниць підприємств,
апарат
установ, організацій та окремих осіб із
Корюківської
врученням відзнак Корюківської міської
міської ради,
ради.
Корюківський

Термін
виконання
постійно

постійно

постійно

4.

Відзначення колективів підприємств,
установ і організацій та окремих осіб за
успіхи в роботі та особливі трудові заслуги
із врученням відзнак Корюківської міської
ради.

5.

Відзначення жителів/ьок громади до
державних свят і ювілейних дат, в тому
числі з нагоди 90, 95, 100 та більше років, із
врученням Вітальної листівки.
Виготовлення бланків Почесних грамот
Корюківської міської ради, Подяк
Корюківського міського голови для
відзначення та заохочення підприємств,
установ, організацій та окремих осіб.
Виготовлення друкованої, інформаційної та
іншої продукції, придбання папок для
грамот, рамок для подяк, вітальних адрес,
конвертів, листівок, запрошень, посвідчень
депутатів міської ради, прапорів, квіткової,
ритуальної, рекламної та іншої продукції,
виготовлення продукції із зображенням
державної та місцевої символіки тощо.
Придбання цінних подарунків, сувенірів для
урочистих заходів та представницьких
цілей, квіткової продукції та інші видатки.

6.

7.

8.

9.

10.

міський голова
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради,
Корюківський
міський голова
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради
Виплата матеріальної допомоги
виконавчий
нагородженим відзнаками Корюківської
апарат
міської ради.
Корюківської
міської ради
Оплата послуг та судових витрат для
виконавчий
забезпечення подання позовів, апеляційних, апарат
касаційних скарг, заяв про перегляд заочних Корюківської
рішень та інших процесуальних документів міської ради
для захисту інтересів Корюківської
територіальної громади (судові витрати та
авансові внески за примусове виконання
рішень; послуги адвоката; послуги, пов’язані
з залученням експерта та проведенням
експертизи; послуги з виготовлення
технічних паспортів та проведення
інвентаризації в судових справах; друк
оголошень тощо).

постійно

постійно

постійно

постійно

у разі
виникнення
потреби
постійно

у разі
виникнення
потреби

6. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми забезпечить:
- належну організацію відзначення державних та професійних свят,
ювілейних дат;
- відзначення осіб, які досягли визначних успіхів у різних сферах
суспільного життя та зробили вагомий внесок у розвиток громади;
- виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у
відносинах з державними органами, іншими органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, міжнародними організаціями та
донорами на рівні національних та регіональних проєктів, а також
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;
- судовий захист прав Корюківської територіальної громади;
- підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності
жителів громади, покращанню економічного стану та іміджу громади у державі
та за кордоном.
7. Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та
заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Щорічно, відповідно до Методичних рекомендацій щодо впровадження
та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі (Наказ
Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно
орієнтованого підходу в бюджетному процесі»), розпорядниками бюджетних
коштів та відповідним виконавцям Програми проводити гендерний аналіз
організаційних заходів та відзначення осіб (жінок та чоловіків), які досягли
визначних успіхів у різних сферах суспільного життя та зробили вагомий
внесок у розвиток громади, задля врахування гендерних аспектів у процесі
планування, виконання та звітування про виконання Програми заходів з
відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за

заслуги перед громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2022
– 2026 роки
На підставі щорічного гендерного аналізу вносити відповідні зміни у
Додаток 1 цієї Програми, бюджетні запити з метою нівелювання наявних
гендерних розривів під час організаційних заходів та відзначення осіб (жінок та
чоловіків), які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя та
зробили вагомий внесок у розвиток громади, зокрема:
а) доступності участі у організаційних заходах чоловіків та жінок які
проживають у сільської місцевості громади;
б) відсоткового співвідношення чоловіків та жінок, які досягли визначних
успіхів у різних сферах суспільного життя та зробили вагомий внесок у
розвиток громади, проживають у сільських населених пунктах громади та
представляють різні сфери та галузі життєдіяльності Корюківської
територіальної громади.
Координація та контроль за реалізацією заходів, передбачених
Програмою, здійснює виконавчий комітет Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 1
до Програми заходів з відзначення
державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за
заслуги перед громадою, здійснення
представницьких та інших заходів на
2022 – 2026 роки
Орієнтовний обсяг фінансування
Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних
дат, заохочення за заслуги перед громадою, здійснення представницьких та
інших заходів на 2022 – 2026 роки
Роки
Обсяг
видатків,
тис.грн

2022
190,0

Секретар міської ради

2023
245,0

2024
310,0

2025
365,0

2026
440,0

Разом
1550,0

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 2
до Програми заходів з відзначення
державних та професійних свят,
ювілейних дат, заохочення за заслуги
перед громадою та містом, здійснення
представницьких та інших заходів
на 2022 – 2026 роки

Перелік завдань і заходів
Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед
громадою та містом, здійснення представницьких та інших заходів
на 2022 - 2026 роки
№
п/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1.

Національна та
місцева кадрова
політика з
відзначення
державних та
професійних
свят, пам’ятних
та ювілейних
дат, заходів
соціальноекономічного та
суспільного
спрямування

Перелік заходів Програми

Строки
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансових
ресурсів,
тис.грн., у т.ч.
за роками

Очікувані
результати

1.1. Відзначення та інформаційний
2022-2026 Виконавчий Міський 1250,00, у т.ч.: - офіційне та
суспільне визнання
супровід із врученням відзнак
роки
апарат
бюджет
2022
рік
–
150,0
внеску громадян,
Корюківської міської ради:
Корюківської
2023 рік – 200,0 колективів,
- державних свят, визначних подій
міської ради,
2024 рік – 250,0 підприємств,
держави, професійних свят,
Корюківський
2025 рік – 300,0 установ та
пам’ятних дат, які визначені актами
міський
2026 рік – 350,0 організацій у
Президента України, Кабінету
голова
створенні
Міністрів України;
матеріальної та
- місцевих свят та подій, які
духовної культури
проводяться відповідно до
громади;
розпоряджень міського голови,
- підвищення
рішень виконавчого комітету;
соціальної
активності жителів
- ювілейних дат, річниць підприємств,
громади;
установ, організацій та окремих осіб.

№ Назва напряму
п/п
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

1.2. Відзначення жителів/ьок громади до
державних свят і ювілейних дат, в тому
числі з нагоди 90, 95, 100 та більше
років, із врученням Вітальної листівки.
1.3. Виготовлення бланків
Почесних грамот Корюківської міської
ради, Подяк Корюківського міського
голови для відзначення та заохочення
підприємств, установ, організацій та
окремих осіб.
1.4. Виготовлення друкованої,
інформаційної та іншої продукції,
придбання папок для грамот, рамок для
подяк, вітальних адрес, конвертів,
листівок, запрошень, посвідчень
депутатів міської ради, прапорів,
квіткової, ритуальної, рекламної та іншої
продукції, виготовлення продукції із
зображенням державної та місцевої
символіки тощо.
1.5. Виплата матеріальної допомоги
нагородженим відзнаками Корюківської
міської ради.

Строки
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансових
ресурсів,
тис.грн., у т.ч.
за роками

Очікувані
результати

- забезпечення
місцевого
компоненту всіх
заходів державних
та професійних
свят, ювілейних та
пам’ятних дат,
річниць.

№
п/п

2.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

Здійснення
2.1. Придбання цінних подарунків,
представницьких сувенірів для урочистих заходів та
та інших заходів представницьких цілей, квіткової
продукції та інші видатки.
2.2. Оплата послуг та судових витрат
для забезпечення подання позовів,
апеляційних, касаційних скарг, заяв
про перегляд заочних рішень та інших
процесуальних документів для захисту
інтересів Корюківської територіальної
громади (судові витрати та авансові
внески за примусове виконання
рішень; послуги адвоката; послуги,
пов’язані з залученням експерта та
проведенням експертизи; послуги з
виготовлення технічних паспортів та
проведення інвентаризації в судових
справах; друк оголошень тощо).

Секретар міської ради

Строки
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

2022-2026
роки

Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

Міський
бюджет

Щороку

Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

Орієнтовні
обсяги
фінансових
ресурсів,
тис.грн., у т.ч.
за роками

150,0, у т.ч.:
2022 рік – 20,0
2023 рік – 20,0
2024 рік – 30,0
2025 рік – 30,0
2026 рік – 50,0
150,0, у т.ч.:
Міський
2022
рік – 20,0
бюджет
2023 рік – 25,0
2024 рік – 30,0
2025 рік – 35,0
2026 рік – 40,0

Очікувані
результати

- забезпечення
комунікації
жителів громади,
органів влади та
органів місцевого
самоврядування
- забезпечення
захисту прав
Корюківської
територіальної
громади в
судовому порядку

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

Програма
інформатизації діяльності
Корюківської міської ради та її виконавчих органів
на 2022 – 2024 роки

м. Корюківка
2021 рік

1. Паспорт
Програми інформатизації діяльності
Корюківської міської ради та її виконавчих органів
на 2022 – 2024 роки
1.

Ініціатор розроблення
Програми

2.

Нормативні документи для
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець
Програми

5.

Учасники програми

6.

Термін реалізації Програми

7.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього:

8.
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2. Загальні положення та визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма
В сучасних умовах стрімко зростають вимоги до рівня інформатизації
суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення усіх видів діяльності, в
тому числі, і сфери державного управління. На сучасному етапі переходу
світового співтовариства до інформаційного суспільства, ступінь використання
інформаційного простору та інформаційних технологій стає безпосереднім
чинником економічного зростання, забезпечення соціально-політичної
стабільності, розвитку територій, раціонального використання природних,
людських, матеріально-технічних і фінансових ресурсів.
Основні засади державної політики у сфері інформаційної та
телекомунікаційної інфраструктури спрямовані на створення умов для
задоволення інформаційних потреб громадян на основі створення, розвитку та
використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних
технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та
комунікаційної техніки.
Реалізація зазначених пріоритетів потребує запровадження технологій
електронного урядування та електронної демократії в діяльність органів
місцевого самоврядування. Забезпечення місцевої влади та членів
територіальної громади необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах
діяльності сприятиме становленню державності, підвищенню продуктивності
суспільного виробництва послуг на основі широкомасштабного використання
інформаційних технологій, зростанню економічного потенціалу, розвитку
соціальної та гуманітарної сфери, ефективному управлінню на усіх рівнях
виконавчої влади та забезпечить інформаційну підтримку прийняття
стратегічних і тактичних рішень на основі аналізу оперативної та достовірної
інформації моделювання соціально-економічних процесів.
Впровадження інструментів електронного урядування та електронної
демократії є одним із пріоритетних напрямів роботи Корюківської міської ради.
Проводиться системна робота щодо забезпечення інформаційної прозорості
діяльності міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих комунальних
підприємств та бюджетних установ, формування ефективної системи
муніципального управління на основі запровадження інноваційних
інформаційно-комунікаційних технологій електронного урядування.
В межах дії Програми за період 2019-2021 роках у сфері інформатизації
вдалося досягти певних зрушень.
Всі виконавчі органи Корюківської міської ради, підпорядковані
комунальні підприємства та бюджетні установи для обміну електронними
листами мають електронну пошту, мають доступ до мережі Інтернет.
Голосування при проведенні сесій міської ради здійснюється в
автоматизованій формі з використанням системи електронного голосування
«Mobile-Rada», результати поіменного голосування оприлюднюються на
офіційному веб-порталі Корюківської міської ради.

Забезпечується функціонування офіційного веб-порталу Корюківської
міської ради, на якому доступні проекти нормативних документів та прийняті
нормативні акти (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету,
розпорядження міського голови), інформація про діяльність виконавчих
органів, інша інформація про місто, зокрема: зонування, видані містобудівні
умови та інша важлива для мешканців громади інформація.
Для підвищення рівня прозорості діяльності та забезпечення жителів/ьок
громади необхідною і достовірною інформацією, виконавчі органи
Корюківської міської ради та підприємства комунальної власності
територіальної громади міста розміщують необхідну інформацію на офіційному
веб-сайті Корюківської міської ради (http://koryukivka-rada.gov.ua/).
Закупівлі товарів та послуг Корюківської міською радою та її виконавчими
органами проводяться з використанням системи електронних закупівель
«Прозорро» та ЕТС «Прозоро.Продажі» для здачі в оренду об’єктів нерухомого
майна комунальної власності та організації конкурсів щодо розміщення
тимчасових споруд.
Через офіційний веб-портал працює сервіс електронних петицій
(http://petitione.e-dem.ua/koryukivka/), де розглядаються актуальні проблеми
громади шляхом подання відповідної петиції та збору підписів мешканців
громади під петиціями.
На платформі «Соціальний інспектор» ((http://koryukivka-otg.ci.org.ua/)
мешканці громади мають можливість запропонувати проекти, спрямовані на
розвиток громади, які можуть бути реалізовані в рамках Міської цільової
Програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Корюківській
територіальній громаді».
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) використовує в роботі
Реєстр територіальної громади, проводить відповідні роботи щодо наповнення
реєстру.
Через Відділ (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого
апарату Корюківської міської ради жителі громади мають можливість отримати
інформацію про всі види адміністративних послуг (http://koryukivkarada.gov.ua/administrativni-poslugi/perelik-administratyvnyh-poslug-2/), інформація
про суб’єктів, які здійснюють прийом заяв та документів для надання
соціальної підтримки на території Корюківської міської територіальної громади
(карта суб’єктів програмного комплексу «Соціальна громада» http://koryukivkarada.gov.ua/administrativni-poslugi/karta-programnogo-komleksu-sotsialnagromada/).
Службою у справах дітей Корюківської міської для накопичення,
зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники,
прийомні
батьки,
батьки-вихователі
та
усиновлювачів,
опікунів,
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів використовується в
роботі єдина організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система «Діти».

Робота Фінансового відділу Корюківської міської ради здійснюється з
використанням АІС «Місцеві бюджети», АС «Є-Звітність», М.Е.Doc», «Клієнт
казначейства-Казначейство», К-files, Meregam.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради використовує програмний комплекс АІС «Місцеві бюджети», АС «ЄЗвітність», М.Е.Doc», «Клієнт казначейства-Казначейство», К-files, Meregam,
програмне забезпечення «Бухгалтерія А5».
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
використовує в роботі програмні комплекси ЄДЕБО ДП «Інфоресурс», ПАК
«АІКОМ»
(автоматизований
інформаційний
комплекс
освітнього
менеджменту), ДІСО (державна інформаційна система освіти), Education (база
даних випускників).
На даний час, у впровадженні системи електронної демократії та
електронного урядування в Корюківській міській раді існує низка проблем, які
гальмують зазначені процеси, зокрема:
- недостатня публічність та бюджетна прозорість Корюківської міської
ради, її виконавчих органів, підприємств та установ комунальної власності
громади;
- не запроваджено електронний документообіг, який включає обробку та
зберігання вхідної та вихідної кореспонденції виконавчого апарату
Корюківської міської ради та її виконавчих органів.
- не використовується в громаді е-сервіс подання звернень до керівництва
міської ради та керівників виконавчих органів міської ради;
- не запроваджено в ЦНАП систему «електронна черга»;
- недостатній рівень якості та доступності публічних, в тому числі,
адміністративних послуг для мешканців громади та суб’єктів господарювання.
Вирішення зазначених проблем та у разі виникнення нових потребує
розроблення і впровадження Корюківською міською радою та її виконавчими
органами комплексу заходів, спрямованих на покращення стану та
удосконалення інформаційної та технологічної інфраструктури та відповідного
фінансування зазначених заходів.
З метою подальшого розвитку інформатизації Корюківської міської ради
та її виконавчих органів, відповідно до Національної програми інформатизації
України, ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, всебічного
застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів
збирання, обробки, зберігання даних, створення умов для побудови
інформаційного суспільства, розроблена Програма інформатизації діяльності
Корюківської міської ради та її виконавчих органів на 2022 – 2024 роки (далі –
Програма).
3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення доступу громадян до процесів
формування інформаційного суспільства через впровадження інноваційних

підходів та інструментів електронного урядування, електронної демократії,
інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації
та удосконалення системи публічного управління соціально-економічного
розвитку громади, розбудова та розвиток інфраструктури відкритих даних,
телекомунікаційного середовища, досягнення європейських стандартів якості
муніципальних послуг, підвищення ефективності муніципального управління,
відкритості та прозорості діяльності Корюківської міської влади та її
виконавчих органів.
4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, строки виконання Програми
Програма спрямована на розвиток технологій електронного урядування та
електронної демократії в діяльності Корюківської міської ради, її виконавчих
органів, підприємств та установ комунальної власності територіальної громади
з урахуванням соціально-економічного розвитку громади.
На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного
суспільства ступінь використання інформаційного простору та інформаційних
технологій стає безпосереднім чинником економічного зростання, забезпечення
соціально-політичної стабільності, попередження і ліквідації екологічних
катастроф.
На даний час одним із пріоритетів в Україні визначено розвиток
інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого для
всіх і спрямованого на формування інноваційної моделі розвитку
високотехнологічного суспільства, в якому кожен громадянин має можливість
створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ,
користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною
мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного
розвитку та підвищення якості життя. У цих умовах різко зростають вимоги до
рівня інформатизації суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення
органів державного управління, в тому числі, органів місцевого
самоврядування.
Одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства є електронне
урядування – форма організації управління, яка сприяє підвищенню
ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів місцевого
самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій
для формування типу міського управління, який орієнтований на задоволення
потреб громадян. З огляду на міжнародний досвід, розвиток електронного
урядування є одним з основних факторів забезпечення успішності
реформування та підвищення конкурентоспроможності громади. Реформа будьякої галузі в сучасних умовах спрямована на широке використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення необхідного рівня
ефективності та результативності.
Реалізація пріоритетних завдань державної політики у сфері інформаційної
та телекомунікаційної інфраструктури, створення умов для задоволення

інформаційних потреб громадян на основі розвитку і використання
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, повинно
базуватись на поступовості та безперервності впровадження визначених
заходів, удосконаленні нормативно-правової бази у сфері створення,
розповсюдження та використання інформаційних ресурсів і надання
електронних послуг та забезпечення відповідних організаційних та фінансових
засад для реалізації завдань і заходів Програми.
Для розв’язання існуючих проблем та досягнення мети Програми
пропонуються наступні шляхи:
 створення надійної, безпечної, сучасної та достатньої інформаційнотелекомунікаційної інфраструктури Корюківської міської ради шляхом
оновлення парку комп`ютерного, мережевого та серверного обладнання;
 отримання якісних послуг у сфері інформаційних технологій з розробки
програмного
забезпечення,
послуг
мережі
Інтернет,
забезпечення
функціонування мереж та інженерно-технічних систем;
 впровадження сучасних інформаційних рішень в роботі виконавчих
органів міської ради, підприємств та установ комунальної власності;
 проведення
якісного
та
оперативного
ремонту,
технічного
обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та
аудіовізуального обладнання;
 підвищення якості комунікації між громадою та міською радою,
виконавчими органами, залучення громадян до прийняття рішень;
 підвищення якості та доступності послуг міської ради для громадян,
організацій та установ.
Програму передбачається реалізовувати впродовж 2022-2024 років.
5. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є наступні:
 створення надійної, безпечної, сучасної, захищеної та оптимальної
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури міської ради та її
виконавчих органів;
 впровадження сучасних інформаційних рішень в роботу виконавчих
органів міської ради, підприємств та установ комунальної власності;
 підвищення якості комунікації між громадою та міською радою,
залучення громади до прийняття рішень;
 підвищення якості та доступності послуг міської ради для громади та
суб’єктів господарювання;
 розширення переліку послуг, які надаються населенню, суб’єктам
господарювання, установам, громадським об’єднанням тощо за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій;
 забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного
суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави
в інформаційній сфері;

 забезпечення захисту персональних даних, що обробляються в
інформаційних системах;
 запровадження системи технічного захисту інформації.
Основні напрями діяльності та заходи наведені в Додатку 1 до Програми.
Реалізація Програми сприятиме удосконаленню системи забезпечення
Корюківської міської ради та її виконавчих органів повною та достовірною
інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень,
розбудові сучасної місцевої системи публічного управління з питань розвитку
громади, забезпеченню інформаційних потреб громадян, суспільства та
держави, соціально-економічному розвитку громади шляхом впровадження
сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери
життєдіяльності міста, отриманню мешканцями громади рівного та якісного
доступу до послуг, підвищення ступеню інтегрованості громади у світовий
інформаційний простір.
Виконання завдань Програми дозволить досягти наступних результатів:
 залучення мешканців громади до процесів прийняття та оцінювання
управлінських рішень міської влади;
 забезпечення доступу мешканців громади та суб’єктів господарювання
до системи надання публічних/адміністративних послуг в електронній формі;
 поступовий перехід на безпаперовий документообіг міської ради та її
виконавчих органів;
 забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем та ресурсів
міської ради та її виконавчих органів.
6. Фінансове забезпечення
Фінансування заходів Програми проводиться в установленому
законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел,
не заборонених чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми
наведено в Додатку 2 до Програми.
7. Координація та контроль
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 1
до Програми інформатизації діяльності
Корюківської міської ради та її
виконавчих органів на 2022 – 2024 роки
Перелік напрямів діяльності та заходів Програми інформатизації
Корюківської міської ради та її виконавчих органів
на 2022-2024 роки
№
з/п
1

Заходи

Виконавець

2

3

1

Придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання,
оргтехніки, комплектуючих до них та захищені носії
особистих ключів

2

Придбання ліцензованого програмного забезпечення

3

Забезпечення захисту комп’ютерної та оргтехніки від
коливань напруги в електричній мережі (придбання
акумуляторів для ІБП, переобладнання електромережі,
заземлення серверу тощо)

4

Заходи з підвищення продуктивності ПК

5

Облаштування серверної кімнати (виготовлення проектнокошторисної документації, виконання робіт із
встановлення перегородки для забезпечення безпечного
температурного та шумового режимів, вхідних
броньованих дверей, грат на вікні тощо)

6

Інформаційно-технічні послуги з оброблення даних про
розміщення інформації на веб-вузлах

7

Супроводження програм АІС «Місцеві бюджети»,
М.Е.Doc, «Бухгалтерія А5»

Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської

8

Послуги з обробки даних (послуги з обробки даних, видачі
сертифікатів та їх обслуговування)

9

Оплата послуг по ремонту та заправці картриджів, послуг
Інтернет

10

Комплектування матеріально-технічної бази для
забезпечення проведення профілактичних та ремонтних
робіт комп’ютерного обладнання (придбання інструментів
та матеріалів тощо)

11

Розширення локальної мережi виконавчого комітету,
розвиток інформаційного середовища (придбання
додаткових жорстких дисків серверу, активного та
пасивного обладнання для локальної мережi виконкому,
ноутбуку для тестування працездатностi локальної мережi
виконкому, оновлення та технічна підтримка веб-порталу,
придбання картрідерів, обладнання для створення
відеопродукції та здійснення відеотрансляцій тощо)
Розвиток системи електронного документообігу,
впровадження технології використання електронного
підпису з метою переходу на без-паперовий документообіг
створення можливостей прийняття та обробки
електронних звернень громадян до державних установ,
подання електронної звітності до відповідних органів
фізичними та юридичними особами, отримання
адміністративних послуг в електронному вигляді, тощо

8

Секретар міської ради

ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, Фінансовий відділ
Корюківської міської ради,
Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 2
до Програми інформатизації діяльності
Корюківської міської ради та її
виконавчих органів на 2022 – 2024 роки
Ресурсне забезпечення
Програми інформатизації Корюківської міської ради та її виконавчих
органів на 2022-2024 роки
Строки виконання Програми
Відповідальні
виконавці
Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради
Фінансовий
відділ
Корюківської
міської ради
Відділ освіти,
культури, молоді
та спорту
Корюківської
міської ради

Джерела
фінансування
Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела не
заборонені
законодавством
Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела не
заборонені
законодавством
Бюджет
Корюківської
міської ради та
інші джерела не
заборонені
законодавством

Загальна сума

Секретар міської ради

Усього
2022 рік
(тис.грн.)

2023 рік
(тис.грн.)

2024 рік
(тис.грн.)

(тис.грн.)

800,0

900,0

1000,0

2700,0

80,0

90,0

100,0

270,0

20,0

30,0

40,0

90,0

900,0

1020,0

1140,0

3060,0

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

ПРОГРАМА
компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку
притоків додаткових вод до системи централізованого
водовідведення в м. Корюківка на 2022 рік

м. Корюківка
2021 рік

ПАСПОРТ
Програми компенсації затрат КП «Корюківкаводоканал» на очистку
притоків додаткових вод до системи централізованого водовідведення в м.
Корюківка на 2022 рік
1.
2.

Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.
5.

Співрозробник
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

6.
7.
8.
9.

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Бюджетний кодекс України,
Правила приймання стічних вод до
систем централізованого
водовідведення та Порядку
визначення розміру плати, що
справляється за понаднормові
скиди стічних вод до систем
централізованого водовідведення
Виконавчий аппарат Корюківської
міської ради
КП «Корюківкаводоканал»
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Корюківська міська рада,
КП «Корюківкаводоканал»
2022 рік
Міський бюджет

Термін реалізації Програми
Перелік бюджетів, які приймають
участь у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для реалізації 700 000 (сімсот тисяч) грн.
Програми, всього:

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Метою діяльності КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради є
стабільне забезпечення жителів міста Корюківки комунальними послугами з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Водопостачання в місті здійснюється через міські мережі централізованого
водопостачання, водовідведення стічних вод - через міські каналізаційні
системи, а очистку стічних вод проводить ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП»
згідно договору, укладеного з підприємством. Договором передбачено, що
акціонерне товариство зобов’язується приймати та очищувати стічні води, а КП
«Корюківкаводоканал» зобов’язується оплачувати роботи по очищенню стоків.
Але в силу обставин, що склались, КП «Корюківкаводоканал» не в змозі в
повному обсязі оплачувати повну вартість очистки стоків, які потрапляють на
очисні споруди ПАТ «Слов’янські шпалери-КФТП», в результаті чого виник
борг підприємства перед акціонерним товариством за очистку стоків в сумі
більше двох мільйонів гривень.
Основною причиною виникнення боргу є потрапляння притоків
додаткових вод до системи централізованого водовідведення, об’єм яких не
врахований в обсяги реалізації послуги з централізованого водовідведення,
тобто фізичні і юридичні особи, споживачі послуги, споживають води менше
ніж той об’єм, який надходить на очисні споруди.
За цих підстав КП «Корюківкаводоканал» був укладений договір з
Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторськотехнологічний інститут міського господарства» про проведення розрахунку
таких додаткових притоків.
Згідно з розрахунком, проведеним інститутом, загальний об’єм додаткових
притоків, що надходять до системи централізованого водовідведення, протягом
року становить 30,4 тисяч метрів кубічних. Даний об’єм не врахований в обсяги
реалізації послуг з централізованого водовідведення та лягає на витрати
підприємства. Щорічні збитки підприємству від потрапляння таких притоків в
каналізаційні мережі міста при діючому тарифі на очищення складають 700000
гривень.
Дані збитки могли бути покриті шляхом встановлення плати за очищення
понаднормових скидів стічних вод до системи централізованого
водовідведення, яка може бути визначена та встановлена підприємством згідно
до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення
та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні
скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 01.12.2017 року № 316. Ці Правила
поширюються на суб’єктів господарювання, які надають послуги з
централізованого водовідведення (виробники) та на юридичних осіб незалежно
від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців,
фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік,
як самостійні особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом

України. Однак каналізаційні системи в місті розташовані в основному в
житловому секторі та в місцях розташування бюджетних закладів та
організацій (лікарня, школи, дитячі садки і т.ін.), а жителі відповідно до вище
зазначених Правил не є суб’єктами справляння плати за понаднормові скиди
стічних вод, а встановлення плати для бюджетних закладів та організацій
потягне додаткові необґрунтовані видатки з міського бюджету.
З метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при
вирішенні проблеми щодо визначення фактичних притоків додаткових стічних
вод до системи централізованого водовідведення та визначення суб’єктів
справляння плати за понаднормові скиди і було виготовлено підприємством
вище зазначений Розрахунок притоків додаткових стічних вод до системи
централізованого водовідведення м. Корюківка.
Виходячи з вище викладеного та посилаючись на Розрахунок і
враховуючи, що КП «Корюківкаводоканал» самостійно не в змозі покрити за
рахунок господарської діяльності затрати на очищення притоків додаткових
стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Корюківка та хоч
якимось чином зменшити заборгованість підприємства за очищення цих вод,
єдиним виходом із цієї ситуації є запровадження підприємству компенсації сум
затрат із міського бюджету.
Для вирішення даного питання та забезпечення стабільного та
безперебійного функціонування КП «Корюківкаводоканал» в сфері надання
населенню міста та юридичним особам, користувачам послуг з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виникла
необхідність у розробці та затвердженні даної програми.
2. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є покращення надання підприємством жителям міста
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
а основним завданням є забезпечення стабільного та безперебійного постачання
холодної води, можливість безперебійно та якісно надавати послугу з
відведення спожитих вод, їх очищення та можливість очищення додаткових
притоків без нарощування боргу за виконання цих робіт.
Виконання Програми дасть можливість зменшити, а з часом і ліквідувати
борг підприємства перед ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» та в
послідуючому використовувати кошти на будівництво нових та на відновлення
і ремонт діючих мереж централізованого водовідведення, мінімізує можливість
накладення на підприємство штрафних санкцій за борг з очищення стічних вод,
запровадження фінансових санкцій та примусового стягнення боргу.
3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Можливість передбачення коштів в міському бюджеті в обсягах,
визначених Програмою на очищення притоків додаткових стічних вод до
системи централізованого водовідведення м.Корюківка та надання їх

підприємству у вигляді компенсації затрат на виконання робіт з очистки –
єдино можливий шлях розв’язання проблеми.
Інші шляхи, такі як підвищення тарифу на централізоване водовідведення з
метою врахування об’єму додаткових притоків стічних вод до системи
централізованого водовідведення, запровадження плати, що справляється за
понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, є
неприйнятними і такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства.
4. Фінансове забезпечення Програми та програмні заходи
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за
рахунок коштів Корюківської міської ради, а також з інших джерел, не
заборонених законодавством України на підставі Розрахунку об’ємів
додаткових притоків стічних вод до системи централізованого водовідведення
м.Корюківка та діючого тарифу на послугу з централізованого водовідведення
по КП «Корюківкаводоканал».
Загальна сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми, складає
700,0 тисяч гривень на 2022 рік. Дані кошти можуть використовуватись на
оплату послуги з очищення стічних вод, які надходять на очисні споруди ПАТ
«Слов’янські шпалери- КФТП».
Обсяг фінансування Програми може уточнюватись, виходячи з конкретних
завдань та реальних можливостей міського бюджету.
Одержувачем коштів є Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради.
5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання визначених Програмою завдань, дасть змогу досягти
поставленої мети за такими індикаторами:
- зменшення заборгованості підприємства перед ПАТ «Слов’янські
шпалери- КФТП» за оплату робіт з очистки стічних вод;
- забезпечення стабільного і в повному обсязі надання підприємством
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
- мінімізацію можливості накладення на підприємство штрафних санкцій
за невиконання договору на очистку стічних вод;
- відвернення накладення фінансових санкцій та примусового стягнення
боргу та призупинення його нарощування;
- недопущення заборгованості підприємства з оплати податків та виплати
заробітної плати в зв’язку з необхідністю покриття затрат підприємства на
оплату додаткових притоків стічних вод до системи централізованого
водовідведення м.Корюківка, об’єм яких не врахований в обсяги реалізації
послуг з централізованого водовідведення;
- вивільнення частини коштів підприємства та направлення їх на
модернізацію та ремонт існуючих мереж централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення.

6. Контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та
заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

ПРОГРАМА
перевезення пасажирів по місту Корюківка
на 2022-2024 роки

м. Корюківка
2021 рік

1. ПАСПОРТ
Програми перевезення пасажирів по місту Корюківка
на 2022-2024 роки
Ініціатор розроблення
програми

Корюківська міська рада

Розробник програми

Виконавчий апарат Корюківської міської ради

Співрозробники
програми

Виконавчий апарат Корюківської міської ради,
перевізники фізичні особи – підприємці

Відповідальні виконавці Виконавчий апарат Корюківської міської ради
програми
Термін реалізації
програми

2022-2024 роки

Перелік бюджетів, які
беруть участь у
виконанні Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього:

Міський бюджет

950 000,00 грн., в тому числі:
2022 рік – 300 000,00 грн
2023 рік – 300 000,00 грн
2024 рік – 350 000,00 грн

2. Загальні положення
Програма перевезення пасажирів по місту Корюківка на 2022-2024 роки
(далі – Програма) направлена на організацію проїзду громадян на міських
автобусних маршрутах загального користування та забезпечення компенсації
збитків перевізника від пільгових перевезень окремих категорій громадян на
міських маршрутах загального користування.
Програма передбачає відшкодування перевізникам різниці між ціною
квитка та погодженим міською радою тарифом, а також компенсація
перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах загального
користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових
дій на 2022-2024 роки.
В місті Корюківка пасажирські перевезення здійснюються в звичайному
режимі руху міських автобусних маршрутів.
Міська рада в межах своїх повноважень сприяє створенню належних умов
роботи міського автобусного транспорту. Його стійке і ефективне
функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня
життя та соціального добробуту громадян.
Проблемним питанням залишається розмір компенсації автоперевізникам за
перевезення громадян міста. Рівень доходів міського населення не дозволяє
привести міські тарифи на автобусні перевезення до повної відповідності з
сучасними витратами на перевезення.
Програму розроблено з метою забезпечення потреб мешканців міста в
наданні якісних послуг у сфері міських автобусних перевезень транспортом
загального користування та розв’язання соціально важливих проблем
компенсації за перевезення громадян у місті Корюківка та у відповідності до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
автомобільний транспорт в Україні».
3. Мета Програми
Метою Програми є здійснення автобусних перевезень пасажирів по
м. Корюківка – на виконання договірних зобов’язань з перевізниками пасажирів
по м. Корюківка та відшкодування різниці між вартістю, затвердженою
виконкомом міської ради, та розрахованою перевізником вартістю квитка на
перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах по м. Корюківка, а також
компенсація перевізникам проїзду на міських автобусних маршрутах загального
користування учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових
дій.
4. Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
- компенсація перевізникам різниці між вартістю квитка та встановленим
тарифом на перевезення;

- зниження соціальної напруги серед населення міста;
- зростання довіри до міської влади;
- посилення соціального захисту учасників бойових дій, членів сімей
загиблих учасників бойових дій;
- надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам бойових дій,
членам сімей загиблих учасників бойових дій, за рахунок коштів міського
бюджету.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми
На що виділяються кошти

(грн)
Орієнтовний обсяг
фінансування
2022 рік – 300000,00
2023 рік – 300000,00
2024 рік – 350000,00

Відшкодування перевізникам різниці між
ціною квитка та погодженого міською радою
тарифу на перевезення одного пасажира на
автобусних маршрутах по м. Корюківка, а
також компенсація перевізникам проїзду на
міських автобусних маршрутах загального
користування учасників бойових дій,
членів сімей загиблих учасників бойових дій
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету,
передбачених на 2022-2024 роки та інших джерел фінансування не заборонених
законодавством України.
Витрати перевізника відшкодовуються відповідно до наданої перевізником
звітності.
6. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями,
зазначеними у цій Програмі.
Реалізація Програми забезпечить організацію проїзду громадян на міських
автобусних маршрутах загального користування та компенсацію перевізникам
різниці між ціною квитка та погодженим міською радою тарифом.
7. Контроль за виконанням програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють
внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

ПРОГРАМА
поводження з побутовими відходами в Корюківській
міській територіальній громаді
на 2022-2024 роки

м. Корюківка
2021 рік

1. ПАСПОРТ
Програми поводження з побутовими відходами в Корюківській міській
територіальній громаді на 2022-2024 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

Корюківська міська рада
Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
відходи», «Про охорону
навколишнього природного
середовища», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Корюківська міська рада,
Корюківська ЖЕК, КП
«Благоустрій», КП «Убідьське»

2.

Дата, номер і назва документа
органу виконавчої вади про
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.

Відповідальний виконавець

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми

8.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, усього:

4500,0 тис.грн, в тому числі:
2022 рік - 1000,0 тис.грн
2023 рік - 1500,0 тис.грн
2024 рік - 2000,0 тис.грн

2022-2024 роки

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
В Україні протягом останніх років продовжується тенденція щодо
накопичення відходів як у промисловому, так і в побутовому секторах. Не є
виключенням і Корюківська міська територіальні громада. Заходи, які
вживаються для запобігання утворенню відходів недостатні, що загрожує не
тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціальноекономічної ситуації в цілому. Існує необхідність подальшого удосконалення і
розвитку всієї правової, нормативно-методичної та економічної системи
поводження з відходами, з урахуванням вітчизняного та світового досвіду.
Проблема поводження з побутовими відходами (надалі - ПВ) має
розглядатися як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а в плані
вибору пріоритетів виходити з оцінки як ресурсного джерела та екологічно
небезпечного чинника.
З точки зору екології, відходи є важливим місцевим фактором забруднення
та основним джерелом довготривалої негативної дії на довкілля. Низький
рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у
навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення.
Найбільшої гостроти набула проблема ПВ, пов’язана, насамперед, з їх
збиранням, сортуванням і знешкодженням чи утилізацією. Зорієнтованість
винятково на вивезення та захоронення відходів ніколи не забезпечувала і не
може забезпечувати необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на
навколишнє середовище. Основна частка відходів, що вивозяться на полігони, є
потенційним ресурсом, який може бути використаний як вторинна сировина.
В межах дії Програми за 2019-2021 роки досягнуто певних результатів
покращення ситуації щодо поводження з ПВ:
- запроваджено роздільне збирання сміття – пластикових пляшок,
встановлено сітчаті контейнери;
- збільшено кількість контейнерів для тимчасового зберігання відходів в
житлових мікрорайонах міста (станом на 01.11.2021 року встановлено 116
контейнерів, з них: 73 металевих та 43 пластикових);
- по старостинських округах облаштовано сміттєзвалища;
- паспортизовано полігон побутових відходів в м. Корюківка (площа
полігону 3,2833 га).
Незважаючи на певні досягнення, збирання побутових відходів
залишається основним завданням санітарного очищення території громади і
потребує подальшої роботи в цьому напрямку.
Основними напрямками роботи на розв’язання проблем у галузі
поводження з ПВ громади, на які направлена Програма поводження з
побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 20222024 роки, є:
- покращення якості і розширення обсягів надання послуг з вивезення ПВ;
- збільшення кількості та оновлення парку контейнерів для збору ПВ;
- покращення обслуговування сміттєзбірних майданчиків (влаштування
твердого покриття та огородження);

- впровадження сучасних ефективних технологій перероблення та
утилізації ПВ;
- ремонт під’їзних доріг до міського полігону;
- подальше впровадження системи роздільного збору побутових відходів;
- підвищення рівня використання побутових відходів, як вторинної
сировини;
- оновлення парку машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на
підприємствах-перевізниках ПВ;
- підвищення рівня екологічної освіти, виховання та свідомості населення
громади;
- підвищення рівня участі громадськості у сфері поводження з відходами;
- збільшення території полігону побутових відходів в м. Корюківка.
3. Мета та основні завдання
Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню
повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення
побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей, зменшення негативного впливу полігону по
захороненню ПВ, сміттєзвалищ на навколишнє природнє середовище.
Для досягнення мети Програми передбачається розв’язати такі основні
завдання:
- зменшити обсяги захоронення відходів шляхом впровадження нових
сучасних методів із збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та
знешкодження;
- посилити контроль за діючим звалищем побутових відходів та
сміттєзвалищами в населених пунктах громади для запобігання шкідливого
впливу на довкілля та здоров’я людей;
- рекультивацію земельних ділянок після закриття звалища;
- рекультивацію існуючого полігону побутових відходів;
- придбавати та впроваджувати нове обладнання, устаткування та техніку у
сфері поводження з побутовими відходами, а також поліпшення стану
контейнерних майданчиків та підְ’їзних доріг до них;
- зменшення кількості стихійних звалищ;
- забезпечити сприятливі умови для залучення інвестицій; реформувати
систему санітарної очистки громади, шляхом поетапного запровадження на
всій території громади системи роздільного збору окремих компонентів
побутових відходів.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Визначені завдання Програми передбачається розв’язати шляхом вжиття
організаційних заходів:
- оновлення схеми санітарної очистки;

- стовідсоткового охоплення абонентів договорами на вивезення
побутових відходів;
- удосконалення тарифної політики в питаннях поводження з побутовими
відходами;
- подальша організація роздільного збирання відходів у місцях їх
утворення;
- впровадження системи моніторингу поводження з ПВ;
- вилучення корисних компонентів побутових відходів, як вторинної
сировини.
Фінансування Програми проводиться в установленому законодавством
порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством та в межах наявного фінансового ресурсу.
Реалізація Програми розрахована на 2022-2024 роки.
5. Напрями діяльності, заходи та очікувані результати Програми
Основні напрями діяльності та заходи Програми наведено в Додатку 1 до
Програми.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради
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Додаток 1 до Програми
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Програми поводження з побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді
на 2022-2024 роки
№
п/п

Перелік заходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання
заходу
4

1

2

3

1.

Розширення та
оновлення існуючого
парку контейнерів
для збору ПВ

Корюківська міська
рада, Корюківська
ЖЕК

2022-2024
роки

2.

Рекультивація
полігону ПВ

Корюківська міська
рада, Корюківська
ЖЕК

2022-2024
роки

3.

Облаштування
сміттєзбірних
майданчиків
(влаштування
твердого покриття,
огородження)

Корюківська міська
рада, Корюківська
ЖЕК

2022-2024
роки

Джерела
фінансування
5
Бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади та інші
джерела не
заборонені
законодавством
Бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади та
інші джерела
не заборонені
законодавством
Бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади та
інші джерела
не заборонені
законодавством

Орієнтовні обсяги фінансування,
у тому числі по роках:
Всього
2022
2023
2024
6
7
8
9

Очікуваний
результат

У межах затверджених бюджетних
призначень на відповідні роки

Закупівля нових
контейнерів покращить
стан житлової забудови
міста.

У межах затверджених бюджетних
призначень на відповідні роки та
відповідно до укладених договорів

Зменшення негативного
впливу ПВ на
навколишнє природне
середовище,
покращення екологічної
ситуації у районі
сміттєзвалищ.

У межах затверджених бюджетних
призначень на відповідні роки

10

Покращення
санітарного стану.
Підвищення
ефективності
санітарного очищення
міста у житловій
забудові.

№
п/п

1
4.

Перелік заходів

2
Ліквідація
несанкціонованих
сміттєзвалищ,
утилізація
безхазяйних
відходів, збір та
утилізація
небезпечних
відходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання
заходу

Джерела
фінансування

5
Бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади та
інші джерела
не заборонені
законодавством

3

4

Корюківська ЖЕК,
КП «Благоустрій»,
КП «Убідьське»

2022-2024
роки

5.

Придбання
контейнерів для
роздільного збирання
ПВ, баків, сміттєвих
урн

Корюківська міська
рада, Корюківська
ЖЕК

2022-2024
роки

6.

Оновлення
існуючого парку
спеціалізованої
техніки, здійснення
ремонту та її
обслуговування
для забезпечення
безперебійного
виконання робіт із
санітарного
очищення міста

Корюківська ЖЕК,
КП «Благоустрій»,
КП «Убідьське»

2022-2024
роки

Бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади та інші
джерела не
заборонені
законодавством
Бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади та
інші джерела
не заборонені
законодавством

Орієнтовні обсяги
фінансування,
у тому числі по роках:
Всього
2022 2023
2024
6
7
8
9
У межах затверджених бюджетних
призначень на відповідні роки

Очікуваний результат

10
Зменшення шкідливого
впливу побутових
відходів на навколишнє
природне середовище та
здоров’я людини.
Недопущення
забруднення
навколишнього
природного середовища
шкідливими
компонентами.

У межах затверджених бюджетних
призначень на відповідні роки

Покращення санітарного
стану громади.

У межах затверджених бюджетних
призначень на відповідні роки

Дозволить
дотримуватись графіків
вивозу ПВ, що значно
покращить санітарний
стан міста.

№
п/п

Перелік заходів

1
7.

2
Оформлення
земельних ділянок,
паспортів та інших
документів
(відповідно до
вимог
законодавства) під
сміттєзвалища в
населених пунктах
громади та по місту
Підняття
освітнього рівня
населення,
забезпечення
максимальної
участі громадян у
сфері поводження з
ПВ

8.

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання
заходу

Джерела
фінансування

5
Бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади та
інші джерела
не заборонені
законодавством

3

4

Виконавчий апарат
Корюківської
міської ради

2022-2024
роки

Виконавчий
апарат, виконавчі
органи
Корюківської
міської ради

2022-2024
роки

Секретар міської ради

Не потребує
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування,
у тому числі по роках:
Всього
2022 2023
2024
6
7
8
9
У межах затверджених бюджетних
призначень на відповідні роки

Очікуваний результат

10
Виконати повноваження
згідно вимог
законодавства.

Доведення до населення
інформації
щодо раціональних
методик попередження
утворення та мінімізації
відходів, а також щодо
раціонального
поводження з уже
створеними відходами.
Залучення громадян до
участі у роздільному
збиранні побутових
відходів.

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

Програма
поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові
Корюківської територіальної громади на 2022-2024 роки

м. Корюківка
2021 рік

1. ПАСПОРТ
Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові
Корюківської територіальної громади
на 2022-2024 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Дата, номер і назва документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

3.

Розробник Програми

Виконавчий апарат Корюківської
міської ради

4.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Корюківської
міської ради

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми

7.

Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідний для
реалізації програми, всього:

8.

Корюківська міська рада
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Бюджетний кодекс України

Корюківська міська рада
2022-2024 роки
Міський бюджет
6500,0 тис. грн, в тому числі:
2022 рік - 2000,0 тис. грн
2023 рік - 2000,0 тис. грн
2024 рік - 2500,0 тис. грн

2. Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її вирішення
Об’єкти благоустрою дворів в існуючому житловому фонді комунальної
власності громади Корюківської міської ради за багаторічний період експлуатації
зруйнувалися і не відповідають повною мірою сучасним вимогам. Із збільшенням
транспортного потоку значно зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного
покриття внутрішньоквартальних проїздів і дворових територій. Термін служби
дорожніх покриттів дворових територій закінчився. Із-за відсутності складової на
виконання поточного ремонту дорожнього покриття в тарифі на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій практично не
проводився ремонт дворових територій, внаслідок чого прийшло в непридатність
асфальтобетонне покриття внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів.
Дворові території є важливою складовою частиною транспортної системи.
Від рівня транспортно-експлуатаційного стану дворових територій багато в чому
залежить якість життя населення.
Недотримання термінів служби дорожніх покриттів збільшує об’єми
руйнування асфальтобетонного покриття і не дає необхідного ефекту в збереженні
проїздів до житлової забудови. Значна частина асфальтобетонного покриття
внутрішньоквартальних проїздів має руйнування. Для виправлення ситуації, що
створилася, необхідно прийняти невідкладні заходи щодо якісної зміни стану
дворових територій, щоб забезпечити належне обслуговування мешканців
громади.
Для приведення дворових територій до сучасних норм комфортності назріла
необхідність розробки Програми поліпшення покриття доріг та проїздів у
житловій забудові Корюківської міської ради на 2022-2024 роки (далі - Програма).
3. Мета Програми
Програма поліпшення покриття доріг та проїздів у житловій забудові
здійснюється з метою:
- зниження фізичного зносу дорожнього покриття житлової забудови;
- підвищення рівня благоустрою прибудинкових та суміжних до них
територій;
- охорони навколишнього середовища;
- створення безпеки і комфортних умов для учасників руху;
- забезпечення виконання заходів щодо підготовки житлового фонду до
роботи в осінньо - зимовий період;
- зниження експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду та
покращення його обслуговування;
- захисту життя та здоров’я громадян;
- постійне підвищення комфорту проживання жителів громади.

4. Шляхи розв’язання проблеми
Проблема полягає в тому, що транспортно-експлуатаційний стан під’їзних
шляхів до багатоповерхових будинків не забезпечує комфортного, економного і
безпечного під’їзду до житлових будинків. У зв’язку з цим збільшуються витрати
на вивезення сміття, утримання прибудинкової території, обслуговування
будинків та їхніх житлово-комунальних систем експлуатаційними організаціями,
несвоєчасно надходять послуги машин швидкої допомоги, місцями виникають
підтоплення будинків.
Для розв’язання проблеми необхідно технічний та експлуатаційний стан
дворових територій довести до нормативного стану згідно ДСТУ, шляхом
проведення ремонту покриття доріг та проїздів.
5. Основні завдання та заходи Програми
Частину коштів міського бюджету спрямувати в основному на збереження
існуючої мережі доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської міської ради,
усунення підтоплення будинків, забезпечення безпеки руху на прибудинкових
територіях.
Програмою передбачається проведення робіт з поточного або капітального
ремонту, будівництва внутрішньоквартальних доріг, проїздів та тротуарів.
6. Очікувані результати від провадження Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та проїздів житлової
забудови міста і приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів;
- зменшення негативного впливу під’їзних шляхів до багатоповерхових
житлових будинків на навколишнє середовище (за рівнем шуму, рівнем
забруднення повітря, водних ресурсів і ґрунту);
- уникнення причин підтоплення будинків дощовими водами;
- безпечне та комфортне обслуговування будинків експлуатаційними
організаціями;
- своєчасне надання мешканцям будинків послуг швидкої допомоги.
7. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування
заходів
Програми
проводиться
в
установленому
законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансування – 4500,0 тис.грн.
Реалізація Програми розрахована на 2022-2024 роки.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим
та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні виконавці
(головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють
внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

Комплексна програма
профілактики правопорушень на
2022-2024 роки

м. Корюківка,
2021 рік

1. ПАСПОРТ
Комплексної Програми профілактики правопорушень
на 2022-2024 роки
1. Ініціатор розроблення програми
2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення програми
3. Розробник програми
4.
Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець
програми
6. Учасники програми
7. Термін реалізації програми
8. Перелік бюджетів, які беруть участь
у виконанні програми
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього

Корюківська міська рада,
Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від
21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами)
Корюківська міська рада
Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області
Виконавчий апарат, виконавчі
органи Корюківської міської ради
Корюківська міська рада,
Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області
2022-2024 роки
Міський бюджет
1 200 000,00 грн

2. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію
України», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки
громадян та протидії злочинності», Закону України «Про дорожній рух», Закону
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного
кордону» з метою забезпечення публічної безпеки та порядку при проведенні
зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових
заходів, захисту життя та здоров’я громадян, безпеки дорожнього руху на
вулицях громади, запобігання та припинення кримінальних та адміністративних
правопорушень,збереження історикокультурних цінностей та об’єктів
благоустрою в населених пунктах Корюківської міської територіальної громади.
В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль
органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів для забезпечення
публічного порядку та безпеки, безпеки дорожнього руху та профілактики
злочинності в населених пунктах Корюківської міської територіальної громади
(надалі - громада).
Стан правопорядку в громаді впливає на соціально-економічний розвиток
Корюківської міської територіальної громади. Забезпечення правопорядку
здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та
притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також
запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення
причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.
Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2019-2021 році дало
змогу покращити стан правопорядку в громаді та удосконалити систему
профілактики правопорушень, але не зважаючи на вжиті правоохоронними
органами заходи, криміногенна ситуація потребує покращення і консолідації
зусиль як органів поліції так і органів місцевого самоврядування.
Продовжують вчинятися злочини у громадських місцях (хуліганство,
крадіжки, грабежі), на дорогах громади продовжують мати місце ДТП, в яких
травмуються люди. Громадяни нехтують заборонами закону та вчиняють
адміністративні правопорушення, що негативно позначається на загальному
рівні правопорядку в громаді, а отже потребує подальших спільних дій з
Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області.
Одним зі шляхів вирішення даних проблем є профілактика злочинів та
адміністративних правопорушень із застосуванням новітньої, максимально
розгалуженої, системи відеоспостереження, застосування аналітичного
програмного забезпечення, яке дасть можливість обробляти отримані відео
зображення. Це дасть змогу здійснювати профілактику злочинів та
правопорушень, зокрема, у громадських місцях, а також якісно документувати
злочини та правопорушення, які вже вчинені, аби особу можна було притягнути
до відповідальності за вчинене.
Спільних зусиль як на загальнодержавному, обласному, районному так і на
міському рівні потребують вирішення питання протидії наркоманії, насамперед

в підлітковому і молодіжному середовищі, торгівлі людьми, проституції.
Кількість викритих таких злочинів правоохоронними органами зростає, хоча їх
частка не в повній мірі відповідає реальному стану справ, що зумовлене
соціально - економічним розвитком як держави, області, району так і громади.
Соціальне
значення
проблеми,
пов'язаної
з
профілактикою
правопорушень, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного
фінансування, так і виділення коштів з міського бюджету на виконання цієї
Програми.
Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення
узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що
зумовили вчинення протиправних дій.
Продовження встановлення системи відеоспостереження за оперативною
обстановкою в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю, зі значним
скупченням людей та місцях, де найчастіше проводяться масові заходи, а також
оперативне реагування на дорожньотранспортні події та небезпечні ситуації.
3. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є:
- підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в
розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками;
- усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення
конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів,
поступового нарощування у цій справі зусиль органів поліції, місцевих органів
виконавчої влади та громадськості;
- удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню
правопорушень на території громади;
- активізація роботи, щодо профілактики рецидивної злочинності;
- покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої
бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх в молодіжному середовищі
та в сім’ях;
- дієва протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі рецидивної;
- підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни
учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні
події та небезпечні ситуації;
- удосконалення взаємодії Корюківської міської ради з Корюківським РВП
ГУНП в Чернігівській області в частині забезпечення оперативного
інформування та реагування на зміни оперативної ситуації шляхом розширення
діючої системи відеоспостереження та фіксації.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, осяги та джерела
фінансування Програми
Соціальне значення проблеми, пов’язної з профілактикою правопорушень,
зумовлює необхідність як централізованого фінансування, так і залучення на
реалізацію заходів Програми ресурсів міського бюджету.
Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених
заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили
вчинення протиправних дій.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансових
ресурсів міського бюджету та напрямки їх використання можуть коригуватися в
залежності від потреби та фінансової можливості бюджету.
Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету та перелік заходів на
виконання Програми у 2022-2024 роках, наведено в Додатоку 1 до Програми.
5. Перелік завдань та результативні показники Програми
Основними завданнями Програми є:
- запобігання (профілактика) вчиненню правопорушень у публічних місцях
та на вулицях громади;
- запобігання правопорушенням у молодіжно-підлітковому середовищі
громади; профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності;
- підвищення оперативного реагування на правопорушення, попередження
та припинення адміністратвиних та кримінальних правопорушень, забезпечення
прав, свобод та інтересів громадян;
- захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних
посягань;
- розроблення та впровадження новітніх форм і методів профілактики
правопорушень;
- протидія корупції;
- протидія нелегальній міграції;
- запобігання поширенню наркозлочинності, пияцтва та алкоголізму;
- протидія рецидивній та побутовій злочинності;
- підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни
учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні
події та небезпечні ситуації;
- профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору
доказової бази при скоєнні правопорушень;
- подальше розширення та обслуговування діючої мережі системи
відеоспостереження, яка успішно дії на території громади, для отримання
можливості контролю за місцями значного скупчення людей, ділянок доріг та
вулиць де має місце найбільша концентрація ДТП та правопорушень.

Очікувані результати від виконання Програми:
Виконання Програми дасть змогу:
- покращити результати роботи з охорони публічного порядку,
попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій злочинності;
- стабілізувати криміногенну ситуацію в громаді шляхом запобігання
криміналізації населення;
- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх
виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в
публічних місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну
інформацією;
- підвищити оперативність реагування з боку поліції на повідомлення про
правопорушення, що вчинені або готуються шляхом удосконалення технічних
засобів контролю за ситуацією в публічних місцях, розширення діючої системи
відеоспостереження;
- привести місця загального користування, місця масового перебування,
дозвілля громадян та молоді, найбільш важливі території та об’єкти громади у
відповідність до сучасних вимог публічної безпеки та правил благоустрою;
- підвищити безпеку дорожнього руху, посилити рівень дисципліни
учасників дорожнього руху.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
1. Розроблення та запоровадження нових форм і методів профілактики
правопорушень:
Проведення додаткової роботи з посилення протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх
розкрадання на підприємствах, в установах та організаціях, яким видана ліцензія
на провадження діяльності, пов’язаної з виробленням, виготовленням,
зберіганням, транспортуванням, відпуском та знищенням таких засобів, речовин
і прекурсорів, а також культивуванням, використанням для промислових цілей
нарковмісних рослин.
Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області,
2022-2024 роки
2. Удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць
позбавлення волі:
Сприяння особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у видачі та
оформленні документів, необхідних для вирішення соціальних питань;
активізація роботи спостережних комісій з надання такій категорії осіб
допомоги в соціальній адаптації.
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради, виконавчі органи
Корюківської міської ради,

Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області,
2022-2024 роки
3. Забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема
захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства:
3.1. Організація та проведення спільних профілактичних рейдів («Діти
вулиці», «Вокзал», «Підліток», «Канікули», «Літо», «Урок»), спрямованих на
соціальний та правовий захист дітей, запобігання їх бездоглядності та
безпритульності, профілактику правопорушень, влаштування безпритульних і
бездоглядних дітей до закладів соціального захисту, вжиття заходів впливу до
дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби або психотропні речовини.
Служба у справах дітей Корюківської
міської ради, Корюківський РВП
ГУНП в Чернігівській області,
2022-2024 роки
3.2. Забезпечення соціального супроводу та контролю за поведінкою
неповнолітніх, які звільнені від відбування покарання з випробуванням,
засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, відбули покарання та
звільнилися з місць позбавлення волі.
Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області,
2022-2024 роки
3.3. Забезпечення інформування населення про виявлені схеми заволодіння
чужим майном або придбання права на майно фізичних чи юридичних осіб
шляхом шахрайства, у тому числі залучення до «фінансових пірамід».
Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області,
2022-2024 роки
4. Удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріальнотехнічного забезпечення профілактичної діяльності:
4.1. Встановлення порядку заохочення громадян у разі їх участі в
запобіганні злочинам та їх розкритті; передбачення під час підготовки проектів
місцевих бюджетів відповідно до Закону України «Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону» виділення коштів для
забезпечення діяльності громадських формувань з охорони публічного порядку
та заохочення громадських помічників дільничних офіцерів поліції.
Виконавчий апарат, виконавчі
органи міської ради
2022-2024 роки
4.2. Забезпечення впровадження технічних засобів відеоспостереження за
оперативною обстановкою в місцях найбільш уражених вуличною злочинністю,

зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше проводяться масові
заходи та місцях масового відпочинку громадян, а також порушень Правил
дорожнього руху та нагляду за його дотриманням:
4.2.1. Забезпечити технічне обслуговування технічних засобів для
відеоспостереження за оперативною обстановкою в місцях найбільш уражених
вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше
проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та порушень
Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням;
4.2.2. Забезпечити
енергоживлення
до
технічних
засобів
для
відеоспостереження за оперативною обстановкою в місцях найбільш уражених
вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше
проводяться масові заходи та місцях масового відпочинку громадян та порушень
Правил дорожнього руху та нагляду за його дотриманням;
4.2.3. Забезпечити послуги інтернету для надходження даних на
центральний сервер.
Виконавчий апарат, виконавчі органи
міської ради, Корюківський РВП
ГУНП в Чернігівській області,
2022-2024 роки
4.3. Розширення діючої на території громади системи відеоспостереження,
шляхом встановлення додаткових відеокамер в місцях найбільш уражених
вуличною злочинністю, зі значним скупченням людей та місцях, де найчастіше
проводяться масові заходи, а також для оперативного реагування на дорожньотранспортні події та небезпечні ситуації.
4.3.1. Забезпечити технічне обслуговування вказаних вище систем
відеоспостереження;
4.3.2. Забезпечити
енергоживлення
до
вказаних
вище
систем
відеоспостереження.
Виконавчий апарат, виконавчі органи
міської ради, Корюківський
РВП ГУНП в Чернігівській області,
2022-2024 роки
4.4. Рекомендувати власникам об’єктів різних форм власності, які
розташовані на території населених пунктів Корюківської міської територіальної
громади для захисту життя та здоров’я людей, профілактики різних
адміністративних правопорушень, недопущення крадіжок, грабежів та розбоїв,
впровадження новітніх технічних засобів охорони, тривожної сигналізації з
підключенням на пункт централізованого спостереження та відео спостереження
з подальшим його технічним обслуговуванням.
Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області,
2022-2024 роки

4.5.
Забезпечення громадської безпеки та публічного порядку на
території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади та
виявлення порушень Правил дорожнього руху.
Корюківський РВП ГУНП в
Чернігівській області,
2022-2024 роки
4.6. Проведення заходів із підтримання належного стану благоустрою на
території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади.
Виконавчий апарат,
виконавчі органиміської ради,
комунальні підприємства
що належать до комунальної
власності громади, Корюківський
РВП ГУНП в Чернігівській області,
2022-2024 роки
7. Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавц (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють
внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 1
до Комплексної програми
профілактики правопорушень
Ресурсне забезпечення та заходи з реалізації Програми
у 2022-2024 роках
(грн.)

№
Найменування заходу
з/п
1. Придбання систем
відеоспостереження
2. Обслуговування систем
відеоспостереження
Разом

Секретар міської ради

Всього
450 000

Обсяг ресурсів
2022р.
2023р.
150 000
150 000

2024р.
150 000

750 000

200 000

250 000

300 000

1 200 000

350 000

400 000

450 000

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

Програма
«Соціальний захист окремих категорій
населення на 2022 - 2024 роки»

м. Корюківка
2021 рік

ПАСПОРТ
Програми «Соціальний захист окремих категорій населення
на 2022 - 2024 роки»

1.

Ініціатор розроблення програми

Корюківська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення програми

3.

Розробник програми

4.

Відповідальний виконавець програми

5.

Учасники програми

6.

Термін реалізації програми

2022 - 2024 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми

міський бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього:

1500,0 тис.грн., в тому числі:
2022 рік - 450,0 тис.грн.
2023 рік – 500,0 тис.грн.
2024 рік - 550,0 тис.грн.

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Постанова Кабінету Міністрів
України від 31.01.2007 року №99 (з
«Про затвердженн6я Порядку
надання допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого, або
особі, яка зобов’язалася поховати
померлого»
Виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Виконавчий апарат
Корюківської міської ради
-

1. Загальні положення
Головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне
підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни.
У державі поступово зростає рівень заробітної плати та пенсійного
забезпечення, але кількість населення з низьким рівнем доходів та пенсійного
забезпечення ще залишається значною. Зростання потреб громадян країни, у
тому числі і мешканців нашої громади, в отриманні матеріальної допомоги
зумовлене збереженням кризових явищ в економічній галузі: зростання цін на
продукти харчування та товари першої необхідності, підвищення вартості
послуг в соціальних сферах (житлово-комунальній, освіти, охорони здоров’я
тощо).
Соціальний захист громадян передбачає систему заходів у сфері
забезпечення прав громадян на соціальну підтримку і допомогу в зв’язку з
непрацездатністю,
хворобою,
безробіттям,
техногенно-екологічними
катастрофами, каліцтвом та іншими пошкодженнями.
Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних
верств населення, збереження пріоритетних напрямків соціального захисту,
запобігання поглибленню бідності шляхом виконання соціальних зобов'язань
Корюківської міської ради, дозволить реально підтримувати незаможні верстви
населення територіальної громади, підвищувати якість їх життя, створивши
систему захисту населення від соціальних ризиків.
При розробці Програми враховувались наступні обставини:
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все
більша кількість малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів,
багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за
межею виживання;
- доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання
фінансової допомоги громадянам;
- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що
дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально
незахищених верств населення.
2. Мета та завдання Програми
Програма розроблена на виконання Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» і спрямована на реалізацію політики у сфері
соціального захисту населення громади, підвищення життєвого рівня
малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів, осіб, які
потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа,
катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше), соціальної адаптації та
повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території
Корюківської міської ради і які перебувають у складних життєвих обставинах
та потребують сторонньої допомоги.

Основними завданнями Програми є формування комплексної системи
соціального захисту громадян, удосконалення системи надання матеріальної
підтримки мешканцям, які потрапили в скрутні життєві обставини, посилення
адресної спрямованості, створення умов для максимально раціонального та
економного використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу
соціальної допомоги.
3. Основні напрямки реалізації Програми
З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні
напрямки надання матеріальної допомоги:
- малозабезпеченим непрацездатним громадянам (пенсіонерам, інвалідам),
батькам багатодітних та неповних сімей, дітям-сиротам, опікунам над
недієздатними особами, іншим категоріям населення, які постраждали від
стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо), потребують
вирішення соціально-побутових проблем, пов’язаних з водопостачанням, тощо
та/або тимчасово потрапили в складне матеріальне становище (тяжке тривале
захворювання, хірургічна операція, каліцтво тощо) і які вони не можуть
подолати без сторонньої підтримки;
- внутрішньо переміщеній особі, яка є громадянином України і постійно
проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце
проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства,
масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру;
- надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого.
Реалізація Програми дозволить здійснити комплекс заходів щодо
удосконалення соціального захисту жителів громади шляхом виплати
матеріальної допомоги фізичним особам в розмірах, визначених рішенням
виконавчого комітету у відповідності з вимогами діючого законодавства та в
межах бюджетних асигнувань.
Порядок та умови надання виплат матеріальної допомоги здійснюються
відповідно до Положенням про умови та порядок надання громадянам разової
адресної матеріальної допомоги, затвердженого рішенням сесії Корюківської
міської ради від 15 грудня 2020 року № 54-2/VIІІ «Про затвердження
Положення про порядок та умови надання громадянам разової адресної
матеріальної допомоги») зі змінами і доповненнями, Порядку надання
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення
померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого
рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 19 січня 2021
року № 30.

4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення напрямів, визначених в розділі 3 даної Програми,
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків,
затверджених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний
бюджетний період.
5. Очікувані результати виконання Програми
Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних
проблем мешканців територіальної громади, оскільки застосовує до їх
вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію
виконавчих органів міської ради, об’єднань громадян та безпосередньо
громадськості. Окрім того використання програмного фінансування заходів
Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері
територіальної громади.
Основними очікуваними результатами виконання Програми є:
- профілактика соціальних негараздів у сім’ях мешканців громади, які
потрапили в скрутні життєві обставини;
- поліпшення матеріального, соціального та психологічного стану
мешканців громади, особливо серед вразливих верств населення.
Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально
незахищеним громадянам територіальної громади додаткову соціальну
допомогу, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов’язану з
негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу з
боку Корюківської міської ради.
6. Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 4-9/VIII

ПРОГРАМА
ОСВІТНІХ ТА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ЗАХОДІВ
НА 2022 - 2024 РОКИ

м. Корюківка
2021 рік

ПАСПОРТ
Програми освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022 - 2024 роки
1.

Ініціатор розробки Програми

2.

Розробник Програми

3.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програми
Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього, у
тому числі:
Коштів міського бюджету
Кошти інших джерел

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради
Заклади освіти та культури
Корюківської міської ради (ТГ)
2022 - 2024 р.
2022 - 2024 р.
Міський бюджет
2500000,00

2500000,00

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022 - 2024 роки
передбачає збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в
громаді, формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення
оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді, розвиток культурних
традицій, створення максимально сприятливих умов для творчого формування
особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних
проблем, відродження народної творчості та популяризації національних
звичаїв та обрядів, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку,
самореалізації особистості в сучасному суспільстві.
Усіма закладами освіти та культури ведеться значна робота щодо
формування естетичних смаків, світогляду, культури та духовності населення
громади.
Дана мережа закладів освіти та культури є оптимальною і при умові
повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення
громади.
Проблеми, пов’язані з розвитком освіти та культури, неможливо розв’язати
самостійно. Для цього необхідна програмна підтримка та комплексний підхід
закладів освіти та культури Корюківської міської ради (територіальної
громади). Разом з тим потребує регулювання фінансової підтримки закладів
освіти та культури, які є основними центрами розвитку культури в громаді.
2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та
спеціального фонду міського бюджету.
Усього пропонується залучити на виконання Програми 2,5 млн.грн.
У Програмі заплановано виділення коштів на придбання подарунків,
призів, грамот, дипломів, кубків, канцелярського приладдя, спортивного
інвентарю,
електронних
накопичувачів(флешки),
медалей,
кульок,
розвивальних ігор, квітів, банерів, біг-бордів, нагородної атрибутики,
святкових феєрверків, піротехніки, оплату послуг естрадних артистів,
музичних, співочих гуртів, оркестрів, ді-джеїв, оплату послуг з організації
харчування учасників культурно-мистецьких заходів, організація фестивалів,
вечірок, модних показів, ярмарок і виставок, послуги фотографів, послуги
анімації для дітей, висвітлення діяльності в засобах масової інформації та
витратні матеріали, транспортні послуги, оплата послуг за екскурсійне
обслуговування.
3. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є забезпечення виконання виконкомом Корюківської
міської ради повноважень, передбачених статтею 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», спрямованих на:

- організацію освітніх, культурно-мистецьких, національно-патріотичних
та спортивно-масових заходів;
- розвиток творчих здібностей різних вікових категорій населення;
- створення ефективної системи виявлення та розвитку обдарованих дітей
та молоді;
- стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді,
підтримка обдарованих учнів – призерів та учасників мистецьких,
інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних
змагань усіх рівнів;
- сприяння відродженню народної творчості;
- виховання національної свідомості;
- організацію змістовного дозвілля в місцях масового відпочинку;
- сприяння якісній професійній освіті талановитої мистецької молоді;
- підтримку професійних творчих колективів з обміну мистецькими
здобутками;
- реалізацію освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді;
- збереження безцінної культурно-духовної спадщини;
- розвиток мистецьких ініціатив з урахуванням культурного розвитку;
- вдосконалення форм і методів естетичного виховання;
- організації змістовного дозвілля жителів міста;
- проведення державних свят, міських культурно-мистецьких заходів,
фестивалів, конкурсів, оглядів;
- продовження модернізації матеріально-технічної бази закладів культури;
- збереження і розвиток українських національних традицій, мови, обрядів;
- розвиток самодіяльної творчості, створення умов для отримання
початкового спеціалізованого мистецького освіти, підтримка обдарованих дітей
та молоді;
- продовження роботи з охорони культурної спадщини.
4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Заходи програми реалізуються за рахунок коштів міського бюджету, інших
джерел, не заборонених законодавством України. Бюджетні призначення для
реалізації заходів програми передбачаються при формуванні міського бюджету,
виходячи з можливостей його дохідної частини.
5. ОЧІКУВАНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
У результаті виконання Програми очікується:

забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації
суспільства на основі національних традицій;

створення умов для належного функціонування мережі закладів
освіти, культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної
мистецької творчості;

створення банку даних обдарованої молоді;

участь у предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах,
турнірах і фестивалях;

сприяння наступності в системі роботи з обдарованою молоддю;

збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення
розвитку творчого потенціалу та культурного простору міста;

забезпечення доступності мистецтва для широких верств
суспільства надання культурно-дозвіллєвих послуг усім верствам
населення;

забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;

активізація діяльності місцевих осередків національних творчих
спілок України та громадських організацій шляхом налагодження
співробітництва реалізації спільних програм;

збереження народних мистецьких традицій шляхом проведення
фестивалів, концертів, виставок;

сприяння інтеграції української культури у світовий культурний
простір, що сприятиме формуванню позитивного іміджу України;

підтримка молодих митців щодо створення сучасних творчих
продуктів, нових мистецьких проектів та їх реалізація в місті;

популяризація здобутків обдарованої молоді,поширення досвіду
роботи працівників закладів освіти та культури.


6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток
до Програми
Орієнтовний перелік заходів для фінансування Програми
на 2022 – 2024 роки
Місяць
проведення

Тема
1. Обласний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів
2. І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН
3. Новорічний турнір серед юнаків з міні-футболу
4. Міський конкурс на кращий реферат до річниці подій під Крутами

Січень

5. Всесвітній день «Дякую»
6. Міжнародний день обіймів
7. День Соборності України
8. Заходи до річниць бою під Крутами
1. Міський брейн-ринг з правознавства
2. Першість міста з баскетболу серед юнаків
3. Першість міста з баскетболу серед дівчат

Лютий

4. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
5. День прояву доброти
6. День Героїв Небесної Сотні
7. Народні гуляння «Проводи зими»
1. Міський конкурс інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!»
2. Першість міста з волейболу

Березень

3. Першість міста з настільного тенісу
4. Міський фестиваль дитячих і театральних колективів «те-Арт-соціо»
5. Заходи до річниці Корюківської трагедії
6. Міжнародний жіночий день 8 Березня
7. Заходи до річниць з дня народження О.С.Корнієвського

1. Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
2. Міський етап змагань «Старти надій»
Квітень

3. Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Джура-прикордонник»
4. Фестиваль писанок

5. Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи
1. Свято Останнього дзвоника. Призначення стипендій обдарованій молодіпереможцям мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад,
конкурсів МАН, спортивних змагань обласних та Всеукраїнських рівнів
2. Міський етап «Я - патріот»
3. Міська національно-патріотична гра «Теренова гра»
Травень

4.Заходи до Дня пам’яті та примирення
5. День матері та сім’ї
6. День музеїв
7. День Європи

Червень

Липень

Серпень

1. Загальноміський випускний вечір
2. Заходи до Міжнародного дня захисту дітей
3. День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
4. Заходи до Дня Конституції
5. День села Сядрине
6. День села Рибинськ
7. День села Прибинь
1. Свято Івана Купайла
2. День міста
3. День села Забарівка
4. День села Перелюб
5. Заходи до дня дружби
1. Серпнева конференція педагогічних працівників освітніх закладів
громади
2. День села Наумівка
3. День села Савинки
4. День села Буда
5. Заходи до Дня Державного Прапора України
6. Заходи до Дня Незалежності України
7. День молоді в Україні
1.Загальноміське свято до Дня працівників освіти
2. Заходи до річниці вигнання з території Корюківщини та Чернігівщини
фашистських загарбників
3. День села Сахутівка

Вересень

4. День села Охрамієвичі
5. День села Олександрівка
6. Заходи до дня миру

Жовтень

7. Всеукраїнський день бібліотек
8. Фестиваль української пісні
1. День музики

2. День художника
3. День захисників і захисниць України
4. Заходи до річниці вигнання фашистських загарбників з території України
1. Міський етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра
Яцика
2. ІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів
Листопад

3. Міський етап мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені
Тараса Шевченка
4. Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного
мистецтва
5. День Гідності та Свободи
6. День пам’яті жертв Голодоморів
1. День волонтерів
2. День благодійності
3. День Збройних сил України
4. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Грудень

5. День Святого Миколая
6. День подарунків
7. Заходи зустрічі Нового року
8. ІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів
9.Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 5-9/VIII

Про затвердження Положення про
уповноважену особу Корюківської міської ради
З метою організації та проведення публічних закупівель для забезпечення
потреб територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, та з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про уповноважену особу Корюківської міської
ради, що додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року
№ 7-4/VIІI «Про затвердження Положення про тендерний комітет та
уповноважену особу (осіб) Корюківської міської ради».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, та з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 5-9/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу Корюківської міської ради

м. Корюківка
2021 рік

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та
процедурні засади діяльності уповноваженої особи, а також їх права, обов’язки
та відповідальність.
1.2. Замовник- Корюківська міська рада.
1.3.Уповноважена особа - службова (посадова) чи інша особа, яка є
працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та
проведення процедур закупівель/формування звіту про договір про закупівлю,
укладеного без використання електронної системи закупівель/спрощених
закупівель та оприлюднення документів, інформації згідно з цим Законом на
підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору
(контракту).
1.4. Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб, за умови
що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення
процедур закупівель/формування звіту про договір про закупівлю, укладеного
без використання електронної системи закупівель /спрощених закупівель,
оприлюднення інших документів, інформації згідно із Законом.
1.5. Уповноважена особа під час організації та проведення процедури
закупівлі/ спрощеної закупівлі/ формування звіту про договір про закупівлю,
укладеного без використання електронної системи закупівель повинна
забезпечити об’єктивність і неупередженність процесу організації та проведення
процедур закупівель/спрощених закупівель/ формування звіту про договір про
закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель в
інтересах замовника.
1.6. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених
Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у
сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель шляхом проходження безкоштовного тестування.
1.7. Уповноважена особа у своїй діяльності керуються Законом, іншими
нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим
Положенням.
ІІ. Організація діяльності уповноваженої особи
2.1. Уповноважена особа визначається або призначається замовником
одним з таких способів:
1) шляхом покладання на працівника із штатної чисельності функцій
уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із
законодавством;
2) шляхом уведення до штатного розпису окремої посади, на яку буде
покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи;
3) шляхом укладання трудового договору (контракту) згідно із
законодавством.

2.2. Замовник для організації та проведення процедур закупівель/
спрощених закупівель/ формування звіту про договір про закупівлю, укладеного
без використання електронної системи закупівель може призначити одну або
декілька уповноважених осіб залежно від обсягів закупівель та особливостей
своєї діяльності за умови, що кожна з таких осіб буде відповідальною за
організацію та проведення конкретних процедур закупівель/ спрощених
закупівель/ формування звіту про договір про закупівлю, укладеного без
використання електронної системи закупівель.
У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх
повноважень та обов’язків визначається рішенням замовника.
У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може
прийняти рішення про утворення відповідного окремого структурного
підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.
2.3. У разі відсутності однієї уповноваженої особи (під час перебування на
лікарняному, у відрядженні або відпустці) замовник має право визначити іншу
уповноважену особу, яка буде виконувати обов’язки такої уповноваженої особи.
2.4. Не можуть визначитися (призначатися) уповноваженими особами
посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні
депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
депутати міської, районної у місці, районної, обласної ради.
2.5. За рішенням замовника може утворюватися робоча група у складі
працівників замовника, ініціатором утворення якої може бути уповноважена
особа.
У рішенні про утворення робочої групи замовник визначає перелік
працівників, що входять до складу робочої групи, та уповноважену особу, яка
буде головою, у разі якщо в замовника призначено кілька уповноважених осіб.
До складу робочої групи не можуть входити посадові особи та представники
учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної в
місті, районної, обласної ради.
У разі утворення робочої групи уповноважена особа (особи) є її головою та
організовує її роботу.
Робоча група бере участь:
- у підготовці тендерної документації, оголошення про проведення
спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі;
- у розгляді тендерних пропозицій/пропозицій;
- у проведенні переговорів у разі здійснення переговорної процедури.
Члени робочої групи об’єктивно та неупереджено розглядають тендерні
пропозиції/пропозиції та забезпечують збереження конфіденційності інформації,
яка визначена учасниками як конфіденційна.
Рішення робочої групи оформлюються протоколом із зазначення дати і часу
прийняття рішення та мають дорадчий характер.
Право приймати рішення з оформленням відповідного протоколу щодо
необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок,
допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на

вебпорталі Уповноваженого органу.
ІІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи
3.1. Уповноважена особа (особи) здійснює свою діяльність на підставі
укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого
рішення замовника та відповідного положення.
У разі укладання трудового договору (контракту) такий договір (контракт)
може укладатися за погодженням із замовником та уповноваженою особою на
встановлений чи невстановлений строк.
3.2. Уповноважена особа не може здійснювати діяльність на підставі
договору про надання послуг для проведення процедур (процедури)
закупівель/спрощених закупівель.
3.3. Оплата праці (доплата) уповноваженої особи здійснюється на підставі
законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих,
регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати (доплати)
уповноваженої особи визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно
до вимог законодавства.
3.4. Рішення уповноваженої особи оформлюється протоколом із
зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою
особою.
3.5. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну
або економічну освіту.
3.6. Уповноваженій особі рекомендовано мати досвід роботи у сфері
публічних закупівель.
3.7. Уповноваженій особі рекомендовано дотримуватися принципів
доброчесності та діяти на основі етичних міркувань, передбачених настановами
щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель.
3.8. Залежно від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі доцільно
орієнтуватися, зокрема, у таких питаннях:
- в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і
послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах
інформації про ринкову кон’юнктуру;
- у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які
закуповуються замовником;
- у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю
товарів, робіт і послуг тощо.
3.9. До основних завдань (функцій) уповноваженої особи належать:
- планування закупівлі та формування річного плану та зміни до річного
плану закупівель в електронній системі закупіель для всіх закупівель відповідно
до Закону України «Про публічні закупівлі»;
- формування звіту про договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель/проводить спрощені закупівлі/ проводить
процедури закупівель;

- використання електронного каталогу PROZORRO MARKET для закупівлі
товарів, керуючись вартісними межами закупівлі відповідно до Закону;
- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного
вибору переможця процедури закупівель/спрощеної закупівлі;
- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних
документів з питань закупівель, визначених цим Законом;
- забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації,
необхідної для виконання вимог цього Закону;
- надання в установлений строк необхідних документів та відповідних
пояснень;
- здійснення інших дій, передбачених Законом, розпорядчим рішенням
замовника.
Всі закупівлі, що були розпочаті тендерним комітетом, проводить та/або
завершує, оприлюднює зміни до договору про закупівлю та звіт про виконання
договору про закупівлю уповноважена особа.
4. Права та обов’язки уповноваженої особи
4.1. Уповноважена особа має право:
- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах
і послугах, що будуть закуповуватися;
- пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель, у тому
числі дистанційне, що здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
- запитувати та отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів
господарювання для планування закупівель та підготовки до проведення
процедур закупівель/спрощених закупіель;
- вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника
інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій),
пов’язаних з організацію та проведення закупівель;
- ініціювати створення робочих груп із складу працівників замовника;
- приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору
про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам закупівлі, та
підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;
- брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з
функціональними обов’язками уповноваженої особи;
- давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в
межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої
особи;
- здійснювати інші дії, передбачені Законом.
4.2. Уповноважена особа зобов’язана
- дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель
та цього Положення;
- організовувати та формувати звіт про договір про закупівлю, укладеного
без
використання
електронної
системи
закупівель
/спрощені
закупівлі/процедури закупівель;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників закупівель;
- у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур
закупівель/спрощених закупівель;
- оприлюднювати іншу інформацію, документи, передбачені Законом.
4.3. Уповноважена особа несе персональну відповідальність
- за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів
України;
- за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель;
- за порушення вимог, визначених Законом та нормативно-правовими
актами, прийнятими на його виконання.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 6-9/VIII

Про затвердження
Плану удосконалення медичних послуг
Корюківської міської територіальної громади
на 2022 – 2025 роки
Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською
радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація
Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання
Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про
затвердження Протоколу про співробітництво», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити План удосконалення медичних послуг Корюківської міської
територіальної громади на 2022-2025 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 6-9/VIII

ПЛАН УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
Корюківської міської територіальної громади
на 2022 – 2025 роки

План підготовлений робочою групою з покращення медичних послуг за участі
консультанта програми USAID DOBRE Віталія Жеганського

В рамках Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та
ефективність (DOBRE)»

2021 рік
Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу,
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є
відповідальністю робочої групи та консультантів і не обов'язково відображає точку зору
USAID чи уряду Сполучених Штатів.
This report is made possible by the generous support of the American people through the
United States Agency for International Development (USAID). The contents are the
responsibility of working group and consultants and do not necessarily reflect the views of
USAID or the United States Government.
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Звернення робочої групи
Шановні жителі Корюківської міської територіальної громади, останні півтора року
були не легкі як для медичної галузі та нашої країни, так і для світу вцілому. Пандемія
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
викрила цілу низку слабких місць в структурі медичної сфери, які тепер не можуть бути
проігноровані. Інші ж хвороби нікуди не зникли та продовжують вражати населення,
створюючи серйозне навантаження на медичну систему вцілому. Результати
соціологічного опитування, яке було проведено в травні 2021 року в нашій громаді,
показали, що 84% населення громади стурбовані станом медичної галузі.
Саме тому, усвідомлюючи всю серйозність та відповідальність становища,
розуміючи, що від стану медицини залежить не тільки сьогодення, а й майбутнє нашого
міста, громади, району та країни вцілому, для відповідності медичних послуг викликам
сьогодення Корюківська міська рада в співпраці з лікарями місцевих медичних закладів та
експертами Програми ДОБРЕ розробила програму покращення медичних послуг в
громаді на 2022-2025 роки. При плануванні було використано передовий світовий досвід
та сучасні методології. Досвід та знання лікарів та керівників медичних закладів мали
вирішальне значення для формування даної програми.
Зараз перед Вами результат тримісячної роботи, План покращення медичних послуг
на 2022 – 2025 роки, в якому міститься інформація про стан медичної сфери в громаді,
інформація по захворюваності та смертності, визначено вектори розвитку медичних
послуг в громаді та вказані конкретні кроки для втілення наміченого.
З повагою,
робоча група з розробки
Плану удосконалення медичних послуг
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Абревіатури

USAID - Агентство США з міжнародного розвитку
SWOT - переваги, недоліки, можливості, загрози
Програма ДОБРЕ - Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати
та ефективність» (DOBRE)
КНП «Корюківська ЦРЛ» - Комунальне некомерційне підприємство «Корюківська
центральна районна лікарня» Корюківської міської ради
КНП «Корюківський ЦПМСД» - «Комунальне некомерційне підприємство «Центр
первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»»
Корюківської міської ради
ФАПи – фельдшерсько-акушерські пункти
МКХ – міжнародна класифікація хвороб
Амбулаторія ЗПСМ – амбулаторія загальної практики—сімейної медицини
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Склад робочої групи
Персональний склад робочої групи з розробки Плану покращення медичних послуг,
затверджений розпорядженням міського голови № 78 від 06 липня 2021 року.
№

ПІБ

Зайнятість

1

Ахмедов Ратан Ратанович

2

Савченко Олександр
Миколайович

3

Биков Олександр
Миколайович

заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

4

Барсук Олена Іванівна

начальник Фінансового відділу Корюківської
міської ради

5

Кукуюк Оксана Леонідівна

6

Ващенко Іван
Олександрович

7

Долбіна Людмила
Михайлівна

головний спеціаліст відділу земельних ресурсів
та комунального майна виконавчого апарату
міської ради

8

Лещенко Світлана
Віталіївна

генеральний директор Корюківського центру
сімейної медицини

9

Милейко Сергій
Олександрович

лікар - хірург КНП «Корюківська ЦРЛ», голова
ГО «Корюківська спілка воїнів-учасників АТО»

10

Пивовар Сергій Григорович

генеральний директор КНП «Корюківська ЦРЛ»

11

Григор’єв Ігор
Олександрович

староста Наумівського старостинського округу

12

Рябець Петро
Олександрович

староста Прибинського старостинського округу

13

Кравченко Олена Василівна

староста Сядринського старостинського округу

14

Мисник Віктор Дмитрович

староста Охрамієвицького старостинського
округу

15

Циклаурі Юрій Муссович

староста Перелюбського старостинського
округу

міський голова
перший заступник міського голови

начальник відділу економіки, транспорту,
інвестицій та туризму виконавчого апарату
міської ради
начальник юридичного відділу – державний
реєстратор виконавчого апарату міської ради
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Вступ
План удосконалення медичних послуг в Корюківській міській територіальній
громаді розроблений за підтримки в рамках Програми USAID «Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність» (DOBRE).
Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»
(DOBRE) — це п’ятирічна програма, що виконується міжнародною організацією «Глобал
Ком’юнітіз» (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID). Програму спрямовано на посилення місцевого самоврядування та
створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залучення громадян до
прийняття рішень і забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні. До
консорціуму виконавців програми DOBRE, на чолі з Global Communities, входять:
Український кризовий медіацентр, громадська організація SocialBoost, Фонд розвитку
місцевої демократії (FSLD/FRDL), Малопольська школа державного управління при
Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Національний демократичний
інститут (NDI).
Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, ІваноФранківській,
Харківській,
Херсонській,
Кіровоградській,
Миколаївській
і
Тернопільській. У червні 2020 року Програма розпочала свою роботу ще в трьох
областях: Запорізькій, Чернівецькій і Чернігівській.
Медичні послуги були обрані завдяки широкій участі громадян у результаті
спільних зустрічей та опитування населення. В громаді було проведено опитування для
визначення пріоритетної послуги, за результатами якого було виявлено, що медичні
послуги є актуальними для 84% жителів громади1.

1

Звіт про результати опитування жителів Корюківської міської територіальної громади щодо якості послуги місцевого
самоврядування. Ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/IWbBa5B
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Загальні відомості про Корюківську міську територіальну громаду
Корюківська міська територіальна громада (далі – громада) в актуальному стані була
сформована 25 жовтня 2020 року. Громада розташована в північній частині України, в
північній частині Чернігівської області, на кордоні з Республікою Білорусь та Російською
Федерацією, біля річки Бреч та її приток. Площа громади становить 117 390,4 га, з яких
47,3% мають сільськогосподарське призначення. Ліси займають 44,3% території громади.
Місто Корюківка є адміністративним центром Корюківського району. Відстань до м.
Чернігова автомобільними шляхами становить 99 км, до Києва - 225 км.
До складу громади входить 66 населених пунктів (багато з яких дуже невеликі), які
формують 15 старостинських округів, з загальною кількістю мешканців 21 244 осіб.
Адміністративним центром громади є місто Корюківка, в якому проживає 12 813
мешканців, що складає 60% населення громади. Щільність населення громади – 18
чоловік / км2.
Значною проблемою є зменшення населення та збільшення середнього віку
населення в громаді – натуральний приріст та сальдо міграції є від’ємними, біля 1/4
мешканців мають вік старше 60 років.
В економіці громади провідну роль відіграють паперові, деревозаготівельні та
деревообробні промислові підприємства, представлені низкою досить потужних
виробництв, що входять до категорії найбільших в країні в своїй сфері. Значну роль
відіграє також сільське господарство (рослинництво та тваринництво). В громаді
функціонує комплекс Бреч – найбільший в Україні конезавод та найбільший готельнотуристичний комплекс.
Рівень безробіття досить значний передусім в сільській території, що є наслідком
обмеженої кількості робочих місць в селах, низьким рівнем заробітної плати. Існує
практика виїзду населення на роботи до країн Європейського союзу.
До послуг мешканців наявна розгалужена мережа об’єктів та послуг освіти,
культури, охорони здоров’я та соціальної допомоги, але більшість комунальних будинків
є занадто великими для актуальних потреб і потребує ремонту та дооснащення. Протягом
останніх років відбулось значне покращення в сфері суспільної інфраструктури. Наявна
широка пропозиція в сферах культури та спорту.
В сфері технічної інфраструктури головною проблемою є поганий стан місцевих
доріг, незначний рівень забезпечення централізованим водовідведенням та поганий
доступ до мережі мобільного зв’язку. Система вивезення сміття запроваджена на всій
території громади, а його роздільного збирання – тільки в місті (і виключно пластик).
Перед громадою стоїть серйозна проблема скорочення чисельності населення,
деградації сільськогосподарських грунтів, падіння рівня підземних вод, через що у
громаді пересихають криниці, а на полях гине урожай, та загальна зміна клімату, який в
даній місцевості стає більш теплим та більш сухим.
Населення громади етнічно однорідне, на цьому ґрунті не виникає жодних проблем,
але рівень внутрішньої інтеграції мешканців залишається низьким. Суспільна активність
мешканців також залишається низькою.
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Порядок Проведення та Методологія
План вдосконалення медичних послуг громади (далі – План) був розроблений на
основі вивчення академічної та практичної літератури та досвіду міжнародних
консультантів.
Методологія ґрунтується на партисипативному принципі залучення громадськості та
консультацій із громадянами на всіх стадіях процесу розробки Плану. До робочої групи
входить керівництво громади, керівники комунальних підприємств та лікарі,
громадськість, старости. Перед початком роботи було проведено опитування громадської
думки, а після – громадські обговорення.
План відповідає українському законодавству та знанням досвідчених фахівців. План
розробляється за допомогою інтерактивних обговорень, що проводяться під час засідань
робочої групи. Нижче наведено список тем, обговорених під час цих засідань.
Таблиця 1. Тематичні зустрічі з членами Робочої групи
№

Опис діяльності

Учасники

Перше
1
засідання робочої групи з метою короткого
викладу проекту та діяльності

Голова громади та члени
робочої групи

Участь
2
у виявленні поточних проблем із наданням
медичних послуг:
1. Аналіз стану медичної сфери в громаді;
2. Визначення головних проблем та потреб
медичної сфери в громаді;
3. Рекомендації по роботі для робочої групи.

Робоча група

SWOT
3
аналіз

Робоча група

Визначення
4
бачення розвитку медичних послуг в
громаді. Визначення стратегічних та операційних
цілей. Визначення стратегії покращення послуги.

Робоча група

Вибір
5
критеріїв визначення пріоритетів проблем.

Робоча група

Визначення
6
показників ефективності виконання
Плану.
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Голова громади
Робоча група

ЧАСТИНА 1. Дослідження стану та потреб медичної сфери громади
1.1. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2022-2025 роки, оцінка
тенденцій соціально-економічного розвитку громади
Стратегічні цілі розвитку громади, встановлені Стратегією громади на 2018-2025
роки, наступні:
1. Створення середовища, комфортного для проживання людей.
2. Забезпечення всебічного гармонійного розвитку мешканців громади.
3. Збереження економічного та трудового потенціалу громади.
Пріоритетами соціально-культурного розвитку громади є:
1. розбудова комфортного та безпечного середовище проживання в громаді;
2. реалізація економічне економічного потенціалу громади;
3. модернізація інфраструктури та систем забезпечення життєдіяльності громади
відповідно до сучасних технологічних та екологічних вимог;
4. розвиток та модернізація медичної сфери, освітньої сфери та сфери соціальної
допомоги громади;
5. забезпечення чистого навколишнього середовища, приємного вигляд населених
пунктів, громадських місць громади.
Громада має значний промисловий потенціал, особливо розвинений у місті
Корюківка та селі Сахутівка; в основному паперова та деревообробна промисловість.
ПрАТ «Слов’янські шпалери - Корюківська фабрика технічних паперів», ТОВ «Корфад»,
ТОВ «Фанера Чернігів» - провідні підприємства деревозаготівельної та деревообробної
галузі України. Наявна промисловість Корюківки - є великою базою для залучення
інвестицій, людських ресурсів та розвитку бізнесу, яка представлена низкою
процвітаючих підприємств, що використовують сучасне обладнання для свого
виробництва
В решті населених пунктів переважає сільське господарство. Діють великі
сільськогосподарські підприємства «Урожай» та Китайська-Українська аграрна компанія
«ФАНДА». Що стосується сільського господарства, то основними культурами, які
вирощують є кукурудза, зернові, соняшник та картопля. Мешканці також збирають ягоди
та гриби у лісі. Тваринництво добре розвинене - велика рогата худоба, коні.
Широко відомий в регіоні та за кордоном є туристично-розважальний комплекс
Бреч.
Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до виїзду працездатного
населення на роботи за кордон до країн Європейського союзу (Польща, Німеччина, Чехія)
та до США через значно вищі заробітні плати в цих країнах. Молодь їде на навчання до
вищих навчальних закладах в інших регіонах та не повертається в громаду.
Спостерігається негативний міграційний баланс.
Природній
зменшується.

приріст

також

є

негативним,

кількість

народжених

стабільно

Спостерігається зменшення чисельності сільського населення через його
переселення до міст Корюківка, Чернігів, Київ та інших міст. Причиною є відсутність
робочих місць та низька заробітна плата в сільській місцевості.
Місцевим підприємствам мають проблему з нехваткою робочої сили через від’їзд
робочої сили до країн Європейського союзу. Через несприятливі економічні чинники та
скорочення населення спостерігається скороченням платоспроможного попиту.
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Громада находиться під впливом кліматичних змін. Через зменшення середньорічної
кількості опадів, змін клімату на більш сухий та гарячий, інтенсивне використання
підземних вод в сільському господарстві спостерігається падіння рівня підземних вод. В
сільській місцевості все гостріше стоїть проблема пересихання криниць.
В останні роки набирає обертів деградація ґрунтів. Враховуючи, що ґрунти в громаді
дерново-підзолисті (орієнтовно 80% орних земель) та сірі лісові (орієнтовно 12% орних
земель), бонітет яких коливається в межах 31-38 балів та 36-57 балів відповідно,
деградація ґрунтів та зміни клімату становлять загрозу для ведення сільського
господарства в майбутньому.
Виконання державних та місцевих програм дало можливість значно покращити
соціальну інфраструктуру територіальної громади. Закінчилася робота по реалізації
проектів в рамках програми «Велике будівництво», а саме Реконструкція Корюківської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з енергоефективними заходами та створенням нового освітнього
простору по вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка, Чернігівської обл. на загальну суму 43 190,
00 тис. грн., а також будівництво футбольного стадіону з облаштуванням трибун та
роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по вулиці Шевченка, 116 а, м.
Корюківка, Чернігівської області на загальну суму 8744,988 тис. грн., з них 4500,00 тис.
грн. кошти ДФРР, 4244,988 тис. грн. кошти міського бюджету.
Проведено реконструкцію каналізаційної насосної станції та каналізаційного
колектору по вул. Вокзальна,8Б в м. Корюківка, Чернігівської області на загальну суму
1429,244 тис. грн. за кошти міського бюджету та коштів обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища.
Проведено поточний ремонт водопровідної системи в с. Савинки 290 м. – 92,8 тис.
грн. Придбано два шкільні автобуси (1800,000 тис. грн.) з урахуванням потреб дітей з
інвалідністю, один з яких передано до Наумівської ЗОШ, а інший планується передати з
01 січня 2021 року до Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст.№1.
Проведено реконструкцію ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вул. Бородавко в с.
Наумівка -153,996 тис. грн.
Проходить реконструкція нежитлового приміщення під автомобільні бокси за
адресою вул. Вокзальна, буд. 9А м. Корюківка (швидка допомога) на загальну суму
близько 1244,688 тис. грн.
Протягом 2020 року проводилась робота по забезпеченню благоустрою міста ті
сільських населених пунктів (прибирання міста та населених пунктів, утримання парків,
скверів, кладовищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних
дерев та інші види робіт, встановлення огорож біля кладовищ, благоустрій колодязів,
висаджування квітів та декоративних дерев та ін.).
Проведені послуги з облаштування крапельного поливу в м. Корюківка 198,00 тис.
грн.
Поточний ремонт тротуару по вул. Шевченка в м. Корюківка - 49,90 тис. грн.
Проведена робота по спилюванню аварійних дерев на території громади на загальну
суму в 198,00 тис. грн.
На поліпшення технічного стану та благоустрій водойм на території Корюківської
громади для відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок, ставків, очищення від дерев витрачено 30,00 тис. грн.
Послуги з прибирання міського пляжу на загальну суму - 34,68 тис. грн. Для
благоустрою громади у 2020 році були закуплені сажанці квітів на загальну суму - 12,150
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тис. грн., а також на 80,00 тис. грн. закуплений декоративний посадковий матеріал, дерева
та кущі.
Закуплені вуличні спортивні майданчики та вуличні дитячі майданчики - 354,40 тис.
грн.
Проведено благоустрій території громади - 153,06 тис. грн.
Зроблено поточний ремонт пам’ятника по вул. Вознесенській в м. Корюківка - 67,94
тис. грн.
Протягом року з міського бюджету використано на капітальний ремонт дороги по
вул. Шевченка в м. Корюківка – 1313,93 тис. грн., на поточний ремонт (прибудинкова
територія, ямковий ремонт) – 3722,71 тис. грн.
Проведено грейдерування доріг по територіальній громаді в сумі біля 1345,00 тис.
грн. Відремонтовано більше 6072,0 тис. м2 доріг. На утримання доріг в осінньо – зимовий
період (посипання, чищення доріг) витрачено біля 131,3 тис. грн. В місті здійснюється
автобусне перевезення пасажирів. Перевізнику з міського бюджету надається компенсація
на покриття різниці між ціною квитка та тарифом на перевезення одного пасажира в сумі
трохи більше 100,00 тис. грн.
Комунальні
підприємства
міської
ради
Корюківська
ЖЕК,
КП
«Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій», КП «Убідьське» в повному обсязі забезпечили
підтримання життєдіяльності території в сферах своєї діяльності.
Міська рада тісно співпрацювала з підприємствами інших форм власності з надання
інших комунальних послуг. Комунальним підприємствам Корюківської міської ради
надавались дотації з міського бюджету з метою забезпечення їх стабільної діяльності.
Спрямовання власних коштів міського бюджету на утримання охорони здоров’я на
25.11.2020 року в сумі (факт) 5465,698 тис. грн.( Комунальне некомерційне підприємство
«Корюківській ЦРЛ» Корюківської міської ради - 4492,454 тис. грн., Комунальне
некомерційне
підприємство
«Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради – 973,244 тис. грн.).
Корюківська міська рада стала учасником Програми ДОБРЕ. Спільна робота з
Програмою ДОБРЕ призведе до суттєвих покращень в управлінні громадою та зміцнить
спроможність громади надавати кращі послуги мешканцям громади, стимулювати
економічний зріст та залучити більше громадян до прийняття рішень.
Корюківська громада в 2016 році приєдналася до Європейської ініціативи «Угода
Мерів». В 2020 та 2021 роках запланована розробка Базового кадастру викидів та
перезатвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року по
Корюківській територіальній громаді.
В 2020 році Корюківська міська рада стала переможцем конкурсу «Золота Ділянка
2020»
в
рамках
проекту
Польської
Допомоги
задля
«Підвищення
конкурентоспроможності українських регіонів та розвиток польсько-українського
економічного співробітництва».
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1.2. Характеристика основних проблем громади
Основні проблеми громади наступні:
- економічні проблеми: інфляційні процеси, падіння курсу національної валюти,
нестабільна економічна ситуація негативно впливають як на бізнес, попит на товари якого
скорочується, так і на мешканців, безробіття, кадровий дефіцит.
- інституційні проблеми: постійна змінюваність та непередбачуваність змін
законодавства країни.
- географічна проблеми: розташування на кордоні з Російською Федерацією та
Республікою Білорусь, розташування на периферії, віддаленість від торгових шляхів та
економічних центрів.
- демографічні проблеми: від’ємний природній приріст, скорочення народжуваності,
негативне сальдо міграції, від’їзд працездатного населення за кордон, неповернення
молоді в громаду з навчання.
- соціальні проблеми: низькі заробітні плати, невеликий вибір робочих місць, ріст
безробіття, брак кваліфікованих робітників, в тому числі нестача лікарів, працівників
соціальних служб.
- екологічні проблеми: деградація ґрунтів, падіння рівня підземних вод, зменшення
кількості опадів, відсутність системи роздільного сміття, постійний ріст його об’ємів,
стихійні звалища, неконтрольована вирубка лісів, зношеність систем очистки стічних вод.
- інфраструктурні проблеми: зношеність інженерної інфраструктури міста,
заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги, складні процедури
підключення підприємств до мереж енергоносіїв, зношеність дорожнього покриття,
відсутність регулярних перевезень між населеними пунктами громади та м. Корюківка.
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1.3. Комплекс медичних послуг
Служба охорони здоров’я в громаді представлена закладами двох рівнів медичних
послуг.
Перший рівень: КНП «Корюківський ЦПМСД», до складу якого входять:
-амбулаторія в Корюківці,
-дві амбулаторії в найбільших селах в селах Сядрине та Наумівка,
-13 фельдшерських пунктів,
-6 пунктів здоров’я.
Центр також обслуговує територію Холминської громади.
Центр першим в області підписав договір з Фондом охорони здоров’я у 2018 році.
Кадровий потенціал налічує 111 осіб, у тому числі 15 лікарів та 47 медсестер. У центрі
сімейної медицини в Корюківці працює 6 лікарів загальної сімейної медицини. У деяких
селах не вистачає медичного персоналу; загалом повинні бути задіяні 2 лікарі та 3
працівники середнього рівня. Станом на 2021 рік 86% населення громади мають договори
з сімейними лікарями.
У сільській місцевості вибір лікаря дещо обмежений - якщо пацієнт не хоче
вибирати лікаря, який працює на місці, він отримає послугу в Корюківці. Існує потреба в
покращенні якості надання послуг окремих лікарів загальної практики.
КНП «Корюківський ЦПМСД» проводить профілактичну роботу серед населення на
наступні тематики: профілактика коронавірусу, тактика ведення хворих на коронавірус на
дому, щеплення проти коронавірусу, реабілітація хворих після перенесеної коронавірусної
інфекції, а також профілактика гострих респіраторних захворювань, систем травлення,
серцево-судинних захворювань, здорове харчування, шкода заподіяна вживанням
алкоголю, тютюнопаління та ін. В рамках роботи протягом 2020 року прочитано 307
лекцій, якими було охоплено 5219 осіб, проведено 5683 бесід, якими було охоплено 24559
осіб, підготовлено 21 статтю в районну газету «Маяк» та розміщено 14 інформаційних
матеріалів в онлайн ресурсах.
Другий рівень: КНП «Корюківська ЦРЛ», до складу якої входить:
- поліклініка
- 8 стаціонарних відділень (терапевтичне, хірургічне, педіатричне, акушерськогінекологічне, інфекційне, реанімаційне та інтенсивної терапії, приймально-діагностичне
відділення)
- 5 допоміжних лікувально-діагностичних відділень (лабораторія, фізіотерапія,
стерилізація, протезування, прозекторська)
Заклад був прийнятий громадою у 2020 році. Він має сертифікат міжнародної
системи управління якістю медичних послуг, відповідно до вимог ISO 9001: 2015,
підтверджений вищою категорією акредитації - сертифікат серії MH №0001008,
присвоєний статус «Лікарні, дружньої для дітей».
У лікарні є 16 контрактних медичних пакетів, включаючи лікування залежностей та
пацієнтів з COVID-19. Штат складається з 366 штатних посад (у тому числі 63 лікарі та
137 медсестер), з яких 363,5 заповнені. 47 людей (14,1%) пенсійного віку.
Заклад достатньо технічно оснащений, матеріально-технічна база постійно
оновлюється. У лікарні 6 санітарних машин; 5 з них експлуатуються понад 10 років. У
відділенні швидкої допомоги та діагностиці проводиться капітальний ремонт. Проведено
перший етап реконструкції централізованої системи подачі кисню.
Корюківська лікарня юридично визначена як унітарний заклад охорони здоров'я.
Сьогодні лікарня обслуговує близько 80 тис. людей. Можливості амбулаторії - 360
відвідувань за зміну, кількість ліжок - 170. У 2020 році проліковано 4238 пацієнтів, у тому
числі: дорослих - 3656, дітей - 482. Поліклініка прийняла 1523 людини. У лікарні
проведено 980 операцій. Послугами лікарні користуються багато жителів сусідніх громад.
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Існує потреба в лікарях відповідних спеціальностей, таких як неврологи,
анестезіологи, отоларингологи, педіатри, епідеміологи, інфекціоністи, ендоскопісти.
Також бракує готовності лікарів підвищувати професійний рівень - це пов’язано з
низькою заробітною платою та відсутністю фінансового заохочення. Водночас існує
проблема з фінансовою забезпеченістю лікарів - низькі зарплати змушують фахівців
переїжджати у великі міста чи за кордон.
За дев’ять місяців 2021 року в КНП «Корюківська ЦРЛ» відремонтовано 1,3 тис. м 2
приміщень, а до кінця року заплановано відремонтувати ще 50 м2. В 2021 році було
закуплено комп’ютерний томограф, рентген-апарат, мамограф та апарат УЗД загальною
вартістю 25 млн 590 тис. грн.
КНП «Корюківська ЦРЛ» не може надати послуги з МРТ та консультації
спеціалістів високоспеціалізованого напрямку (онколог, нейрохірург, гематолог тощо).
Для отримання цих послуг населення громади відвідує медичні заклади в інших містах,
зокрема в м. Чернігові.
Таблиця 2. Головні причини смертності населення в громаді за 2020 рік
Причини смерті за МКХ
Новоутворення
Ендокринні хвороби
Хвороби нервової системи
Хвороби системи кровообігу
Хвороби органів дихання
Хвороби органів травлення
Хвороби кістково-мяз.с-ми
Симптоми, ознаки та відхилення від
норми
Травми, отруєння та деякі інші
наслідки дії зовнішніх чинників
Всього

Чоловіки, осіб
37
1
2
154
9
9
0

За статтю
Жінки, осіб
19
1
0
177
7
6
1

0

1

1

15

4

19

227

216

443

Всього, осіб
56
2
2
331
16
15
1

Картина смертності в громаді наступна: за 2020 рік 74,7% смертей припадає на
хвороби системи кровообігу, 12,6% - на новоутворення (Таблиця 2), 82,8% смертей
припадає на вік 60+ (Таблиця 3).
Таблиця 3. Головні причини смертності населення в громаді за 2020 рік
За віковими категоріями, осіб
0-19 20-39 40-59 60+
Всього
0
0
12
44
56
0
0
1
1
2
0
1
1
0
2

Причин смерті за МКХ
Новоутворення
Ендокринні хвороби
Хвороби нервової системи
Хвороби системи кровообігу

0

3

25

303

331

Хвороби органів дихання
Хвороби органів травлення
Хвороби кістково-мяз.с-ми
Симптоми, ознаки та відхилення від норми

1
0
0
0

2
1
0
0

9
11
1
0

4
3
0
1

16
15
1
1

0

0

8

11

19

1

7

68

367

443

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії
зовнішніх чинників
Всього
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В Таблиці 4 представлена картина захворюваності населення в Корюківській міській
територіальній громаді та в Холминській сільській територіальні громаді разом: 41,3%
діагностованих захворювань припало на хвороби органів дихання, 12% - на хвороби
шкіри, 8,5% на травми та отруєння.
Таблиця 4. Картина захворюваності населення в Корюківській та Холминській
громадах за 2020 рік
Кількість діагнозтованих
захворювань

Хвороби
Всі хвороби
Хвороби органів дихання
Хвороби шкіри
Травми, отруєння
Хвороби сечостатевої системи
В т.ч. паразитарні та інфекційні
Хвороби кістково- м’язової системи
Хвороби системи кровообігу
Хвороби органів травлення
Хвороби нервової системи
Новоутворення
Хвороби ендокринної системи
Гіпертонічна хвороба- всі форми
Цереброваскулярна хвороба
Психорозлади
ІХС
Ревматоїдний артрит
Холецистит
Цукровий діабет
Гастрит, дуоденіт
Хвороби крові та кровоутвор. органів
Інфаркт міокарда
Анемії
Виразкова хвороба
Глаукома
Стенокардія
Ускладнення вагітності, пологів
Хвороби підшлункової залози
Тиреотоксикоз
Бронхіальна астма
Інфекції нирок
Уроджені аномалії
Симптоми, неуточнені стани

15030
6214
1808
1282
877
676
659
531
455
346
314
269
171
152
60
44
44
41
38
38
19
18
16
16
12
12
12
10
8
7
6
3
1

Частка
100,0%
41,34%
12,03%
8,53%
5,83%
4,50%
4,38%
3,53%
3,03%
2,30%
2,09%
1,79%
1,14%
1,01%
0,40%
0,29%
0,29%
0,27%
0,25%
0,25%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,05%
0,05%
0,04%
0,02%
0,01%

Команда лікарів КНП «Корюківський ЦПМСД» представлена 15 лікарями, з яких 6 –
сімейні лікарі (Таблиця 6): 13,3% лікарів у віці до 39 років, 40% лікарів у віці 40-59 років
та 46,7% лікарів у віці 60+.
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Таблиця 6. Віковий склад лікарів КНП «Корюківський ЦПМСД»
Вікові категорії, років
Лікарі

Всього

20-39

40-59

60+

Лікар загальної практики - сімейний лікар

6

1

4

1

Лікарі - терапевти дільничні

5

0

1

4

Лікарі-педіатри дільничні

4

1

1

2

Всього

15

2

6

7

В КНП «Корюківська ЦРЛ» працює сильна команда із 63 лікарі. Позитивним є те,
що 50,8% лікарів мають вік до 39 років, але разом з тим 22,2% лікарів мають вік 60+
(Таблиця 5).
Таблиця 5. Віковий склад лікарів КНП «Корюківьскої ЦРЛ»
Лікарі
Лікар - ортопед-травматолог
Лікар - нарколог
Лікар з ультразвукової діагностики
Лікар - невропатолог
Лікар - хірург
Лікар - психіатр
Лікар - анестезіолог
Лікар - стоматолог
Лікар - стоматолог - хірург
Лікар - стоматолог - ортопед
Лікар - статистик
Лікар - акушер - гінеколог
Лікар - інфекціоніст
Завідувач інформаційно-аналітичного відділу
Лікар - інтерн - хірург
Лікар - інтерн - анестезіолог
Лікар - інтерн - уролог
Лікар - інтерн - отоларинголог
Лікар - інтерн - невропатолог
Лікар - терапевт
Лікар - отоларинголог
Лікар - дерматовенеролог
Лікар - офтальмолог
Лікар - педіатр
Лікар - рентгенолог
Лікар - кардіолог
Лікар - інтерн - акушер - гінеколог
Лікар - інтерн - педіатр
Всього

Всього
3
1
2
4
4
1
4
5
1
1
1
5
1
1
2
2
1
1
3
4
2
2
2
2
3
1
3
1
63

Сторінка 16 із 38

20-39
2
0
0
2
1
0
2
1
0
0
0
3
1
0
2
2
1
1
3
0
1
1
1
2
2
0
3
1
32

40-59
1
1
1
1
2
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
0
1
1
0
0
17

60+
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
14

Чотири сімейні лікарі працюють в Корюківській міській лікарській амбулаторії
ЗПСМ, один сімейний лікар – в Сядринській сільській лікарській амбулаторії ЗПСМ, один
сімейний лікар – в Холминській селищній лікарській амбулаторії ЗПСМ. Загалом, станом
на 04 жовтня 2021 шість сімейних лікарів уклали 9741 декларація, що складає 1623,5
декларації на одного сімейного лікаря.
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1.4. Аналіз Сильних і Слабих Сторін, Можливостей та Загроз (SWOT)
Аналіз проводився під час засідання робочої групи по написанню плану
покращення медичних послуг. До проведення аналізу було залучено керівництво громади,
профільних спеціалістів, представників громадськості.
Сильні сторони







Слабкі сторони

Інвестиції в кадри;
Наявність обладнання (томограф,
мамограф, лапороскопічна установка,
гітероскоп);
Кадровий потенціал;
Наявність амбулаторій по громаді із
власним авто медичної допомоги;
Укомплектовані ФАПи;
Сімейні лікарі в амбулаторіях
(декларації).






Можливості




Сервіс (амбулаторної ланки)
медичного обслуговування
пацієнтів;
Мала кількість пацієнтів в зоні
«золотої години»;
Старіючі кадри;
Низькі зарплати у працівників
вторинної ланки.

Загрози

Покращення сервісу;
Збільшення кількості пацієнтів;
Збільшення заробітної плати медичних
працівників.
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Законодавчі ініціативи;
Нестабільне законодавство
медичної сфери;
Непропорційне зростання МЗП та
пропорційної ставки;
Низький горизонт планування та
не прогнозованість замовника
медичних послуг;
Підсилення конкурентів;
Підвищення тарифів ЖКП.

ЧАСТИНА 2. Бачення та визначення Цілей і Стратегічних Напрямів покращення
медичних послуг в громаді
Протягом четвертого засідання робочої групи було визначено бачення покращення
медичних послуг в громаді. Бачення:

Здорова громада – запорука майбутнього всієї України

В ході обговорення були також сформовані стратегічні цілі впровадження послуги:

Комфортна лікарня

Багатопрофільність
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ЧАСТИНА 3. Визначення проблем, операційні цілі та проекти
3.1. Визначення Проблеми
В ході засідань робочої групи були виявлені наявні проблеми в сфері медицини
громади.
Для досягнення стратегічних цілей було виділено оперативні цілі, які є
пріоритетними для впровадження в громаді.
За виокремленими стратегічними цілями оперативні цілі було розподіллено на 2
основні групи:
І. Комфортна лікарня
 Навігація
 Якість перебування
 Доступність
 Своєчасність
 Зменшення черг
 Профілактично-просвітниціка робота

ІІ. Багатопрофільність


Кадри



МТБ
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ЧАСТИНА 4. План Дій
4.1. Таблиця Плану Дій
План дій включає визначення пріоритетних завдань, що ґрунтуються на
пріоритетності проектів. У таблиці нижче завдання, позначені зеленим, є
короткостроковими пріоритетами, завдання, позначені синім, є середньостроковим
пріоритетом, а ті, що позначені червоним, є довгостроковими пріоритетами.
Таблиця 7. Таблиця плану дій
Мета 1. Комфортна лікарня

Мета 2. Багатопрофільність

Завдання 1.1. Завершити облаштування
навігаційної системи КНП «Корюківська
ЦРЛ»
Завдання 1.2. Проведення ремонтів у
відділеннях КНП «Корюківська ЦРЛ»
Завдання 1.3. Оновлення систем
водовідведення та водопостачання КНП
«Корюківська ЦРЛ»
Завдання 1.4. Оновлення систем опалення
КНП «Корюківська ЦРЛ»

Завдання 2.1. Забезпечення можливості
отримання вищої освіти майбутнім лікарям за
кошти міського бюджету
Завдання 2.2. Забезпечення житлом лікарів,
які працюють в місцевих медичних закладах
Завдання 2.3. Закупівля медичного
обладнання відповідно до Примірного табеля
оснащення КНП «Корюківська ЦРЛ»
Завдання 2.4. Укладання договору КНП
«Корюківська ЦРЛ» з НСЗУ за пакетом
«Мамографія»
Завдання 1.5. Облаштування навігаційної
Завдання 2.5. Закупівля медичного
системи в приміщеннях КНП
обладнання відповідно до Примірного табеля
«Корюківський ЦПМСД»
оснащення КНП «Корюківський ЦПМСД»
Завдання 1.6. Збільшення охопленості
Завдання 2.6. Укладання договорів КНП
деклараціями з сімейними лікарями до 100% «Корюківський ЦПМСД» із НСЗУ за
населення громади
пакетами лікування ВІЛ/СНІД, вірусних
гепатитів
Завдання 1.7. Проведення ремонтів
Завдання 2.7 Закупівля ендоскопічного
приміщень КНП «Корюківський ЦПМСД»
комплексу для КНП «Корюківська ЦРЛ»
відповідно до фінансового плану закладу
Завдання 1.8 Складання та реалізація Планів
санітарно-просвітницької роботи на кожен
рік
Завдання 1.9 Утримання за кошти міського
бюджету ФАПів, які відповідно до
Розпорядження Чернігівської ОДА №320 від
06.06.2018р. «Про затвердження Плану
спроможних мереж надання первинної
медичної допомоги Чернігівської області»
мають бути закриті з метою оптимізації
мережі закладів первинної медицини
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4.2. Якісні та кількісні результати та індикатори оцінки
Члени робочої групи обговорили питання ефективності виконання Плану. Робоча
група обговорила стандарти та результати продуктивності.
Таблиця 8. Якісні результати та індикатори

Якісний показник

Охопленість договорами із
сімейними лікарями
Забезпеченість препаратами
інсуліну хворих на цукровий
діабет
Відсоток закритих вакансій
КНП «Корюківська ЦРЛ»
(закрита потреба в лікарях)
Відсоток закритих вакансій
КНП «Корюківський ЦПМСД»
(закрита потреба в лікарях)
Частка відремонтованої систем
водопостачання та
водовідведення КНП
«Корюківська ЦРЛ»
Частка відремонтованої систем
опалення КНП «Корюківська
ЦРЛ»
Виконання табеля оснащення
КНП «Корюківська ЦРЛ»
Виконання табеля оснащення
КНП «Корюківський ЦПМСД»

Одиниця
виміру

2021

2022

Мета
2023

2024

%

88,4

90

95

100

100

%

100

100

100

100

100

%

88

91

94

97

100

%

75,7

80

85

90

100

%

0

25

50

75

100

%

0

25

50

75

100

%

20

40

60

80

100

%

20

40

60

80

100

Таблиця 9. Кількісні результати та індикатори
Мета
Одиниця
Кількісний показник
виміру
2021
2022
2023
Кількість обслуговувань в КНП
«Корюківська ЦРЛ» (стаціонар та
амбулаторія)
Кількість пакетів медичних
послуг КНП «Корюківська ЦРЛ»
Середній вік лікарів КНП
«Корюківська ЦРЛ»
Кількість відремонтованих
відділень КНП «Корюківська
ЦРЛ»
Кількість обслуговувань КНП
«Корюківський ЦПМСД»

2025

од.
од.
років

2024

2025

49044

50515

52030

53590

55197

16

17

18

19

20

52

50

48

46

44

2

2

3

3

3

36036

39279

42814

46667

50400

од.
од.
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Кількість пакетів медичних
послуг КНП «Корюківський
ЦПМСД»
Середній вік лікарів КНП
«Корюківський ЦПМСД»
Кількість молодих лікарів, що
отримали вищу медичну освіту за
кошти міського бюджету
Кількість лікарів, що отримали
житло за кошти міського бюджету
Середня очікувана тривалість
життя в громаді

од.
років

3

4

4

5

5

54

52

50

48

46

осіб

2

2

2

2

2

осіб

2

2

2

2

2

років

72

72,2

72,4

72,6

72,8
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ЧАСТИНА 5. Моніторинг і Оцінка
Робоча група розробила детальний план дій, який відповідає баченню розвитку медичних послуг стратегічним цілям і оперативним
завданням. План дій складається з проектів, кожен проект має карту проекту, де вказано етапи, заходи, календарний план та відповідальних
осіб. Нижче наведені цілі, на досягнення яких направлені оперативні завдання.
Таблиця 10. Таблиця цілей
Мета 1. Комфортна лікарня

Мета 2. Багатопрофільність

Ціль 1.1 Зручна навігацію в приміщеннях
КНП «Корюківська ЦРЛ» та КНП
«Корюківський ЦПМСД»
Ціль 1.2 Всі приміщення медичних заклад у
належному стані
Ціль 1.3 Сучасна системи водопостачання та
водовідведення
Ціль 1.4 Сучасна система опалення з
використанням енергозберігаючих
технологій
Ціль 1.5 Оптимізована мережа
фельдшерсько-акушерських пунктів,
пунктів здоров’я та амбулаторій
Ціль 1.6 100% охопленості деклараціями з
сімейними лікарями населення громади
Ціль 1.7 Освічене населення з питань
медицини, гігієни, тяжких хвороб та засобів
профілактики захворювань

Ціль 2.1 Стержень колективу медичних
працівників – молоді лікарі
Ціль 2.2 Штат медичних закладів у повній
мірі укомплектований необхідними лікарями
Ціль 2.3 Медичні заклади забезпечені
сучасним обладнанням у необхідній кількості
Ціль 2.4 Послуги медичних закладів
відповідає сучасним стандартам
Ціль 2.5 Медичні заклади забезпечують
послугами населення інших громад
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Показники продуктивності
Робоча група почала з визначення короткострокових результатів виконання Плану. Перелік результатів в Таблиці 11.
Таблиця 11. Перелік результатів
Результат

Одиниця
виміру

2022

2023

2024

2025

пакетів
КНП

од.

1

1

1

1

Кількість
отриманих
пакетів
медичних
послуг
КНП
«Корюківський ЦПМСД»

од.

0

1

0

1

Кількість молодих лікарів, що
отримали вищу медичну освіту за
кошти міського бюджету
Кількість лікарів, що отримали
житло за кошти міського бюджету
Приріст середньої очікуваної при
народженні тривалості життя в
громаді
Приріст кількості населення
громади, які мають договори з
сімейними лікарями
Приріст кількісті обслуговувань в
КНП «Корюківська ЦРЛ»
(стаціонар та амбулаторія)
Приріст кількості обслуговувань
КНП «Корюківський ЦПМСД»

осіб

1

1

1

1

осіб

2

2

2

2

років

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2

осіб

+700

+700

+500

+450

осіб

+1500

+1500

+1500

+1500

осіб

+3200

+3500

+3800

+3800

осіб

+12

+12

+12

+12

Кількість
отриманих
медичних
послуг
«Корюківська ЦРЛ»

Найм на роботу нових лікарів з
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метою повного укомплектування
штату КНП «Корюківська ЦРЛ»
Найм на роботу нових лікарів з
метою повного укомплектування
штату КНП «Корюківський
ЦПМСД»
Скорочення середнього віку
лікарів КНП «Корюківський
ЦПМСД»
Скорочення середнього віку
лікарів КНП «Корюківська ЦРЛ»
Скорочення числа ФАП-ів

осіб

+7

+7

+7

+7

років

-2

-2

-2

-2

років

-2

-2

-2

-2

од.

0

0

0

0
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Картки проектів
Проект N 1.1

Назва
Завершити облаштування навігаційної системи КНП «Корюківська ЦРЛ»
Опис

N/N

Проектом передбачено завершення облаштування навігаційної системи КНП «Корюківська ЦРЛ»
Завдання

Відповідальний
виконавець

1.1.

Проведення тендеру та укладання договору
з розробником концепції навігаційної
системи

КНП «Корюківська
ЦРЛ»

1.2.

Розробка концепції навігаційної системи

КНП «Корюківська
ЦРЛ»

1.3.

Проведення тендеру та укладання договору
з виконавцем концепції

КНП «Корюківська
ЦРЛ»

1.4.

Виконання інсталяційних робіт

КНП «Корюківська
ЦРЛ»

Очікувані результати
1. Охоплення 100% приміщень навігаційною системою.

II
півріччя
2022

І
півріччя
2023

ІІ
півріччя
2023

Джерело фінансування
Кошти КНП «Корюківська ЦРЛ»
Місцевий бюджет
Державний бюджет
Інші джерела
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Проект N 1.2

N/N

Назва

Проведення ремонтів у відділеннях КНП «Корюківська ЦРЛ»

Опис

Проектом передбачено формування переліку приміщень, що підлягають ремонту та проведення ремонтних робіт відповідно до переліку приміщень в КНП
«Корюківська ЦРЛ»

Завдання

Відповідальний
виконавець

1.1.

Формування переліку
потребують ремонту

приміщень,

1.2

Проведення ремонтних робіт

що

2022

2023

2024

2025

КНП «Корюківська
ЦРЛ»

Очікувані результати

Джерело фінансування

1. Забезпечення зручних, належних умов перебування відвідувачів та
пацієнтів лікарні .
2. Проведення ремонтних робіт – орієнтовно 500 м2 щороку.

Кошти КНП «Корюківська ЦРЛ»
Місцевий бюджет
Державний бюджет
Інші джерела
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Проект N 1.3

Назва

Оновлення систем водовідведення та водопостачання КНП «Корюківська ЦРЛ»

Опис

Проектом передбачено повне оновлення застарілих систем водовідведення та водопостачання КНП «Корюківська ЦРЛ»

N/N

Завдання

1.1.

Проведення тендеру та підписання договору з
організацією, яка проведе оцінку стану систем
водовідведення та водопостачання
Проведення аналізу систем водовідведення та
водопостачання

1.2.

Відповідальний
виконавець
КНП
«Корюківська
ЦРЛ»

Проведення тендеру та підписання договору з
організацією-виконавцем робіт по оновленню
систем водопостачання та водовідведення
1.4.
Виконання робіт по оновленню систем
водопостачання та водовідведення
Очікувані результати

2022

2023

2024

2025

1.3.

1.

Зменшення витрат на обслуговування системи на 10%.

2.

Зменшення втрат води на 10%.

3.

Забезпечення точного обліку використаної води.

Джерело фінансування
Кошти КНП «Корюківська ЦРЛ»
Місцевий бюджет
Державний бюджет
Інші джерела
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Проект N 1.4

Назва

Оновлення систем опалення КНП «Корюківська ЦРЛ»

Опис

Проектом передбачено повне оновлення застарілих систем опалення КНП «Корюківська ЦРЛ»

N/N

Завдання

1.1.

Проведення тендеру та підписання договору з
організацією, яка проведе оцінку стану систем
опалення
Проведення аналізу системи опалення

1.2.

Відповідальний
виконавець
КНП
«Корюківська
ЦРЛ»

Проведення тендеру та підписання договору з
організацією-виконавцем робіт по оновленню
систем опалення
1.4.
Виконання робіт по оновленню системи опалення
Очікувані результати

2022

2023

2024

2025

1.3.

1.

Зменшення обсягів використання паливних ресурсів на 10%.

2.

Зменшення втрат тепла на 20%.

3.

Охопленість системою опалення 100% приміщень.

Джерело фінансування
Кошти КНП «Корюківська ЦРЛ»
Місцевий бюджет
Державний бюджет
Інші джерела
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Проект N 1.5

Назва

Облаштування навігаційної системи в приміщеннях КНП «ЦПМСД «Корюківський центр сімейної медицини»

Опис

Проектом передбачено облаштування навігаційної системи в приміщеннях КНП «ЦПМСД «Корюківський центр сімейної медицини»

N/N

Завдання

Проведення тендеру та укладання договору
з розробником концепції навігаційної
системи
1.2.
Розробка концепції навігаційної системи
1.3.
Проведення тендеру та укладання договору
з виконавцем концепції
1.4.
Виконання інсталяційних робіт
Очікувані результати
1.1.

Відповідальний
виконавець

ІІ півріччя
2022

І півріччя
2023

ІІ півріччя
2023

КНП
«Корюківський
ЦПМСД»

1. Покращення зручності відвідувачів
2. 100% приміщень охоплено навігаційною системою

Джерело фінансування
Кошти КНП «Корюківського ЦПМСД»
Місцевий бюджет
Державний бюджет
Інші джерела
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Проект N 1.6

Назва

Збільшення охопленості деклараціями з сімейними лікарями до 100% населення громади

Опис
N/N Завдання

Необхідно проводити інформування населення про доцільність та необхідність укладення договорів із сімейними лікарями
Відповідальний
виконавець
2022
2023
2024
2025
1.1.
Проводити інформування населення про
КНП
доцільність та необхідність укладення договорів
«Корюківський
із сімейними лікарями
ЦПМСД»
Очікувані результати
Джерело фінансування
1.

100% охопленості деклараціями з сімейними лікарями населення громади

Кошти КНП «Корюківського ЦПМСД»
Міський бюджет
Інші джерела
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Проект N 1.7

Назва

Складання та реалізація Плану санітарно-просвітницької роботи на кожен рік

Опис

КНП «Корюківський ЦПМСД» здійснює просвітницьку роботу в населених пунктах Корюківського району. Просвітницька роботу здійснюється відповідно до

Плану санітарно-просвітницької роботи, який складається на кожен рік
N/N

Завдання

Складання Плану санітарно-просвітницької
роботи на 2022 рік
1.2
Реалізація Плану санітарно-просвітницької
роботи на 2022 рік
1.3
Складання Плану санітарно-просвітницької
роботи на 2023 рік
1.4
Реалізація Плану санітарно-просвітницької
роботи на 2023 рік
1.5
Складання Плану санітарно-просвітницької
роботи на 2024 рік
1.6
Реалізація Плану санітарно-просвітницької
роботи на 2024 рік
1.7
Складання Плану санітарно-просвітницької
роботи на 2025 рік
1.8
Реалізація Плану санітарно-просвітницької
роботи на 2025 рік
Очікувані результати
1.1.

Відповідальний
виконавець

2021

2022

2023

2024

2025

КНП
«Корюківський
ЦПМСД»

Джерело фінансування

1. Освічене населення з питань медицини, гігієни, тяжких хвороб та засобів
профілактики захворювань
2. Охоплення лекціями в рамках профілактичної роботи – 5000 осіб.
3. Охоплення населення в рамках профілактичних бесід – 15 000 осіб.
4. Подання статей до місцевих ЗМІ – 15 статтей.

Кошти КНП «Корюківського ЦПМСД»
Інші джерела

Сторінка 33 із 38

Проект N 1.8

Назва

Утримання за кошти міського бюджету ФАПів, які відповідно до Розпорядження Чернігівської ОДА №320 від 06.06.2018р. «Про затвердження
Плану спроможних мереж надання первинної медичної допомоги Чернігівської області» мають бути закриті з метою оптимізації мережі закладів
первинної медицини

Опис

Відповідно до Розпорядження Чернігівської ОДА №320 від 06.06.2018р. «Про затвердження Плану спроможних мереж надання первинної
медичної допомоги Чернігівської області» частина ФАПів підлягає закриттю з метою оптимізації мережі закладів первинної медицини. Станом
на 2021 рік частина ФАПів, що підлягають закриттю відповідно до Розпорядження, були закриті, а фінансування роботи Рейментарівського,
Хотіївського та Тютюнницького ФАПів здійснюється за кошти міського бюджету. ФАПи укомплектовані всім необхідним та працюють у
штатному режими. Корюківська міська рада буде і надалі фінансувати роботу зазначених ФАПів. Але за необхідності, у випадку несприятливих
економічних та соціальних умов, ФАПи можуть бути скорочені.

N/N

Завдання

Забезпечення роботи Рейментарівського,
Хотіївського та Тютюнницького ФАПів у
штатному режимі
1.2
Моніторинг соціальної, економічної та
юридичної ситуації з метою підтвердження
доцільності утримання зазначених ФАПів
Очікувані результати
1.1.

Відповідальний
виконавець

2022

2023

2024

2025

КНП
«Корюківський
ЦПМСД»,
Корюківська
міська рада
Джерело фінансування

1. Забезпечити доступ сільського населення до медичних послуг первинної
ланки медицини на місцях.
2. Кількість робочих ФАПів у штатному режимі – 3.

Кошти КНП «Корюківського ЦПМСД»
Місцевий бюджет
Інші джерела

Сторінка 34 із 38

Проект N 2.1

Назва

Забезпечення можливості отримання вищої освіти майбутнім лікарям за кошти міського бюджету та забезпечення житлом лікарів, які працюють
в місцевих медичних закладах

Опис

Проектом передбачено реалізація Програми підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на
2020-2022 роки та оновлення програми на 2023-2025 роки
N/N Завдання
Відповідальний
виконавець
2022
2023
2024
2025
1.1
Реалізація Програми підтримки розвитку
Виконавчий
вторинної медичної допомоги на території
комітет
Корюківської міської територіальної громади на
Корюківської
2020-2022 роки
міської ради
1.2
Оновлення та реалізація Програми підтримки
розвитку вторинної медичної допомоги на
території Корюківської міської територіальної
громади на 2023-2025 роки
Очікувані результати
Джерело фінансування
1. Повне укомплектування лікарями медичних закладів громади.
2. Залучення вузькоспеціалізованих лікарів.
3. Залучення молодих лікарів – 2 щороку.

Місцевий бюджет
Інші джерела

Сторінка 35 із 38

Проект N 2.2

Назва

Закупівля медичного обладнання відповідно до Примірного табеля оснащення КНП «Корюківська ЦРЛ»

Опис

Проектом передбачено закупівля необхідного обладнання відповідно до Примірного табеля оснащення КНП «Корюківська ЦРЛ»

N/N

1.1.

Завдання

Закупівля медичного обладнання відповідно
до Примірного табеля оснащення КНП
«Корюківська ЦРЛ»

Відповідальний
виконавець

2022

2023

2024

2025

КНП «Корюківська
ЦРЛ»

Очікувані результати
1. Забезпечення лікарні всім необхідним обладнанням
2. Закупівля медичного обладнання – орієнтовно 3 одиниці щороку.

Джерело фінансування
Кошти КНП «Корюківська ЦРЛ»
Місцевий бюджет
Державний бюджет
Інші джерела

Сторінка 36 із 38

Проект N 2.3

Назва

Закупівля медичного обладнання відповідно до Примірного табеля оснащення КНП «Корюківський ЦПМСД»

Опис

Проектом передбачено закупівля необхідного обладнання відповідно до Примірного табеля оснащення КНП «Корюківський ЦПМСД»

N/N

1.1.

Завдання

Закупівля медичного обладнання відповідно
до Примірного табеля оснащення КНП
«Корюківський ЦПМСД»

Відповідальний
виконавець

2022

2023

2024

2025

КНП «Корюківський
ЦПМСД»

Очікувані результати

Джерело фінансування

1. Забезпечення медичного закладу всім необхідним обладнанням
2. Виділення 200 тис. грн на медичне обладнання на 2022 рік (КНП
«Корюківський ЦПМСД»)

Кошти КНП «Корюківський ЦПМСД»
Місцевий бюджет
Державний бюджет
Інші джерела

Сторінка 37 із 38

Проект N 2.4

Закупівля ендоскопічного комплексу для КНП «Корюківська ЦРЛ»
Проектом передбачено закупівля ендоскопічного комплексу з метою забезпечення сучасного рівня обслуговування населення.
Очікувана кількість населення, що скористаються новим обладнанням – 600 чоловік щороку.
N/N Завдання
Відповідальний
2021
виконавець
09
10
11
12
01
02
03
1.1.
Написання заявки в рамках Програми
Загальний відділ
ДОБРЕ на фінансування Програмою
Корюківської міської
закупівлі ендоскопічного комплексу для
ради
КНП «Корюківська ЦРЛ»
1.2
Погодження заявки спеціалістами
Спеціалісти
Програми ДОБРЕ заявки
Програми ДОБРЕ
1.3
Проведення тендеру на закупку
Спеціалісти
ендоскопічного комплексу
Програми ДОБРЕ
1.4
Поставка ендоскопічного комплексу
Постачальник
обладнання
1.5
Звітування перед Програмою ДОБРЕ по
Загальний відділ
виконанню проекту
Корюківської міської
ради
Очікувані результати
Джерело фінансування
1. Забезпечення сучасного рівня обслуговування населення
2. Оновлення МТБ.
3. Забезпечення обслуговування 600 чоловік щороку.

Місцевий бюджет
Кошти Програми ДОБРЕ
Інші джерела

Сторінка 38 із 38

2022
04

05

06

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 7-9/VIІІ

Про впровадження Протоколу
про співробітництво
Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською
радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація
Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання
Програми в Україні, затвердженого рішенням першої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 02 грудня 2020 року №12-1/VIII,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити в якості другої пріоритетної послуги для розвитку в
Корюківській міській територіальній громаді наступну послугу: будівництво,
ремонт та обслуговування місцевих доріг.
2. Контроль за виконанням даного 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
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 8-9/VIII

Про надання згоди на передачу та прийняття
майна у комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади
У зв’язку з придбанням шкільних автобусів за кошти освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам та придбанням транспортного засобу
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення
мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього
насильства, розглянувши рішення шостої сесії Чернігівської обласної ради
восьмого скликання від 22.10.2021 року № 26-6/VІІІ «Про безоплатну передачу
у власність територіальних громад Чернігівської області кисневих
концентраторів для центрів первинної медико-санітарної допомоги»,
клопотання Холминської селищної ради від 01.10.2021 року № 04-03/1199 та
від 01.11.2021 року № 04-03/1312, рішення дванадцятої сесії Холминської
селищної ради восьмого скликання від 29.10.2021 року № 4-12/VІІІ «Про
передачу об’єкта нерухомості – амбулаторія загальної практики сімейної
медицини з комунальної власності Холминської селищної територіальної
громади у комунальну власність Корюківської міської територіальної громади»,
звернення Корюківського центру сімейної медицини від 03.11.2021 року
№ 03-05/398, ЦНСП Корюківської міської ради від 21.10.2021 року № 01-06288, Договори про внесок у натуральній формі № СІК-D-0369 від 03.02.2021
року та № СІК-D-0397 від 21.04.2021 року, укладені між Глобал Комьюнітіз та
Корюківською міською радою, Закону України «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності», враховуючи акти прийняття – передачі
майна № АА-Т-0013 від 15.04.2021 року та № АА-К-0400 від 12.08.2021 року,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на передачу з спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст Чернігівської області у комунальну власність Корюківської
міської територіальної громади медичних кисневих концентраторів АЕ-8-N у
кількості 9 (дев’ять) штук по 35 000,00 грн (тридцять п’ять тисяч гривень 00
копійок) за одиницю на загальну суму 315 000,00 грн (триста п’ятнадцять тисяч
гривень 00 копійок) та концентраторів кисневих АЕ-8-W у кількості 5 (п’ять)
штук по 30 200,00 грн (тридцять тисяч двісті гривень 00 копійок) за одиницю на
загальну суму 151 000,00 грн (сто п’ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок).
1.2. Прийняти безоплатно у комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади кисневі концентратори та передати на баланс
Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської
міської ради.
2. Прийняти безоплатно у комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади транспортні засоби - автобуси спеціалізовані для
перевезення школярів ZAZ A08A2B – 10 в кількості дві одиниці, з номерами
кузова Y6DA08A2BM0000086, реєстраційний номер СВ01052ЕС, та
Y6DA08A2BM0000094, реєстраційний номер СВ1054ЕС, 2021 року випуску,
вартістю 1 599 999,90 грн (один мільйон п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч
дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 90 копійок) за одиницю, загальною
вартістю 3 199 999,80 грн (три мільйони сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот
дев’яносто дев’ять гривень 80 копійок) і передати на баланс та в оперативне
управління Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради.
3. Прийняти безоплатно у комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади транспортний засіб – автомобіль CITROEN SPACE
TOURER, з номером кузова VF7VEEHZ8MZ016518, 2021 року випуску,
реєстраційний номер СВ5211ЕС, первісною балансовою вартістю 1 301 564,52
грн (один мільйон триста одна тисяча п’ятсот шістдесят чотири гривні 52
копійки) і передати на баланс та в оперативне управління Центру надання
соціальних послуг Корюківської міської ради.
4. Надати згоду на передачу з комунальної власності Холминської
селищної територіальної громади у комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади об’єкта нерухомості – амбулаторія загальної практики
сімейної медицини літ. А-1, за адресою: Чернігівська область, Корюківський
район, смт Холми, вулиця Центральна, будинок 143а, 2020 року введення в
експлуатацію, необоротних активів та запасів загальною первісною балансовою
вартістю 5 273 240,45 грн (п’ять мільйонів двісті сімдесят три тисячі двісті
сорок гривень 45 копійок).

4.1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади об’єкт нерухомості – амбулаторія загальної практики
сімейної медицини літ. А-1, за адресою: Чернігівська область, Корюківський
район, смт Холми, вулиця Центральна, будинок 143а, 2020 року введення в
експлуатацію, необоротні активи та запаси загальною первісною балансовою
вартістю 5 273 240,45 грн (п’ять мільйонів двісті сімдесят три тисячі двісті
сорок гривень 45 копійок), згідно додатку до рішення, на підставі акта
приймання-передачі.
4.2. Передати на баланс та в оперативне управління Комунальному
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги
«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради майно
зазначене в пункті 4 цього рішення.
4.3. Виконавчому апарату міської ради здійснити заходи щодо державної
реєстрації даного об’єкта нерухомості.
5. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади планшети Samsung Galaxy Tab A7 в кількості 2 (два) штуки вартістю
по 7 296,00 грн (сім тисяч двісті дев’яносто шість гривень 00 копійок) за
одиницю, загальною вартістю 14 592,00 грн (чотирнадцять тисяч п’ятсот
дев’яносто дві гривні 00 копійок).
6. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади автобусні зупинки розміщені на території Наумівського
старостинського округу Корюківської міської ради в кількості 2 (дві) штуки по
51 000,00 грн (п’ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок) за одиницю,
загальною вартістю 102 000,00 грн (сто дві тисячі гривень 00 копійок) та
передати на баланс Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради.
7. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради (Кожема О.М.), Корюківському центру сімейної медицини (Лещенко
С.В.), ВОКМСТАС Корюківської міської ради (Наумчик І.В.), ЦНСП
Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М.),
здійснити прийняття – передачу майна вказаного в рішенні, відповідно до
вимог чинного законодавства України.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток
до рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 8-9/VIIІ
ПЕРЕЛІК
майна, що безоплатно приймається у комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади з комунальної власності
Холминської селищної територіальної громади
Об’єкти нерухомості
№
п/п
1

Найменування майна

Об’єкт нерухомості амбулаторія загальної
практики сімейної медицини

Місцезнаходження
майна

Рік
побудови

Чернігівська область,
Корюківський район,
смт Холми, вул.
Центральна, буд. 143 а

2020

Разом:

Балансова
(первісна)
вартість, грн
5 035 917,18

5 035 917,18
Необоротні активи

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Найменування майна

Насос циркулярний DN 25GPD 258S/180
Котел електричний 18 кВт
Спліт система настінного типу 07
Підвищувальна насосна станція JPB
5А-А-СVBP Grunfos
ВРП
Лічильник трифазний
Разом:

Одиниця
виміру

Кількість

шт

1

Балансова
(первісна) вартість,
грн
9 353,44

шт
шт
шт

1
3
1

13 094,81
32 019,92
10338,76

шт
шт

1
1
8

74 827,64
7 358,03
146 992,60

Запаси
№
п/п
1
2
3
4

Найменування майна

Група безпеки котла
Радіатори сталеві панельні 22-500х500
Радіатори сталеві панельні 22-500х600
Радіатори сталеві панельні 22-500х800

Одиниця
виміру

Кількість

шт
шт
шт
шт

1
3
2
1

Балансова
(первісна)
вартість, грн
1 103,70
6 734,48
4 739,06
2369,53

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Радіатори сталеві панельні 22-500х1000
Радіатори сталеві панельні 22-500х1100
Радіатори сталеві панельні 22-300х1600
Радіатори сталеві панельні 22-400х500
Радіатори сталеві панельні 11-500х600
Радіатори сталеві панельні 11-400х500
VK
Лічильник DN 15
Прилад приймально –контрольний
охоронної сигналізації з АКБ 7А*год
Оріон NOVA8+
Виносний модуль розширення зон M-Z
box
Клавіатура для керування , K-LCD
Комунікатор-передавач GSM (GPRS)
M-GSM
Блок живлення БП 1230
Сповіщувач об’ємний інфрачервоний
комбінований (рух+ розбиття скла)
SWAN QUAN
Система охорони ОСЗ-1
Датчик комбінований SWAN PGB
Датчик об’ємний SWAN QUAN
Сповіщувач магнітоконтактний СОМК
3-11
Сповіщувач магнітоконтактний СОМК
по металу
Прилад приймально-контрольний
пожежний Тирас- 8П1
Модуль релейних виходів МРЛ-2
Сповіщувач пожежний димовий СПД-3
ПП « Артон»
Сповіщувач пожежний ручний СПР
Тирас
Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3
Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ- 2
ПОЖЕЖА
Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ
« Джміль- 2 »
Оповіщувач світловий « вихід» ОС-6.2
тирас
Блок живлення 12 В,1.5 А,БП 1215 «
тирас-12»
Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
2
1
1
1

2 868,38
3 242,52
10 475,83
1 870,69
1 745,98
1 621,26

шт
шт

1
1

3 304,88
3 635,36

шт

1

877,98

шт
шт

2
1

3 978,34
1 469,11

шт
шт

1
4

1 922,65
1 305,36

шт
шт
шт
шт

1
9
1
5

275,40
6 801,19
312,72
203,70

шт

1

126,30

шт

1

4 925,11

шт
шт

1
19

257,86
1 895,59

шт

5

816,84

шт
шт

14
1

843,86
324,25

шт

1

576,17

шт

4

1142,35

шт

1

1 074,08

шт

4

3 142,75

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Щит пожежний
Азбестове полотно роз.2мх2м
Ящик з піском містк.1м
Лопата пожежна
Сокира пожежна
Лом
Відро
Вогнегасник порошковий ВП-6
Маршрутизатор
Шафа серверна настінна 19»12U450
Комутатор 19 «D-link DGS-1100-16
Патч - панель 1 U8 портова модульна
Організатор кабеля 19»1Uс5
пластиковими кільцями
Полка 1U375 ММ
Разом:

Секретар міської ради

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1

411,55
305,54
2 993,10
187,08
249,42
99,77
187,08
1 085,00
557,46
5 133,62
2 087,69
380,38
125,96

шт

1
111

543,74
90 330,67

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 9-9/VIII

Про порушення клопотання
щодо передачі у комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади
нежитлової будівлі
Розглянувши лист Національної поліції України від 15.09.2021 року
№ 11296/09/31.2021, з метою ефективного управління об’єктами нерухомості, що
знаходяться на території Корюківської міської територіальної громади, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись Законом України «Про передачу
об’єктів права державної та комунальної власності», ст. 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Порушити перед Кабінетом Міністрів України клопотання про безоплатну
передачу із державної власності у комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади об’єкту нерухомості - нежитлова будівля, що розташована
за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця
Шевченка, будинок 85 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1295867874224).
2. Затвердити техніко – економічне обґрунтування передачі об’єкта
нерухомості з державної власності у комунальну власність Корюківської міської
територіальної громади (Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 04061760), що
додається.

3. У разі надання згоди на передачу, взяти зобов’язання використовувати
нежитлову будівлю за цільовим призначенням і не відчужувати її у приватну
власність.
4. Виконавчому комітету та виконавчому апарату Корюківської міської ради,
на підставі акта приймання-передачі, забезпечити відповідно прийняття-передачу
зазначеного в рішення об’єкта нерухомості.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 9-9/VIIІ

Техніко-економічне обґрунтування
передачі нежитлової будівлі з державної власності у комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади
(Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 04061760)
Загальна характеристика Об’єкта передачі
1. Назва об’єкта: нежитлова будівля.
2. Загальна площа об’єкта: 211,8 кв.м.
3. Об’єкт знаходиться за адресою: 15300, Чернігівська область, Корюківський
район, місто Корюківка, вулиця Шевченка, будинок 85.
4. Власником Об’єкта є: Держава в особі Національної поліції України.
5. Орган управління – Національна поліція України, код ЄДРПОУ 40108578.
6. Форма власності – державна.
7. Розмір частки: 1.
8. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1295867874224.
9. Оснащення Об’єкта: електроустаткування та теплопостачання.
10. Балансоутримувач Об’єкта: Головне управління Національної поліції в
Чернігівській області, код ЄДРПОУ 40108651.
11. Правокористувач Об’єкта: Головне управління Національної поліції в
Чернігівській області, код ЄДРПОУ 40108651.
12. Вартість Об’єкта: станом на 20.10.2021 року:
- первісна балансова вартість 63920,00 грн;
- сума нарахованого зносу: 53888,93 грн.
13. Нежитлова будівля розміщена на земельній ділянці площею 0,0376 га
кадастровий номер 7422410100:01:003:0196.
Обґрунтування доцільності передачі Об’єкта
У квітні 2020 року об’єкт нерухомості - нежитлова будівля, що розташована за
адресою: Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця
Шевченка, будинок 85 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна:
1295867874224) передано зі сфери управління Державної служби статистики
Україні з балансу Головного управління статистики у Чернігівській області до
сфери управління Національної поліції України в оперативне управління (на

баланс) Головного управління Національної поліції у Чернігівській області на
виконання спільного наказу Державної служби статистики України та Національної
поліції України від 11.03.2020 року № 100/195.
На сьогодні будівля не використовується.
Корюківська міська рада має на меті забезпечити ефективне використання
нежитлової будівлі за цільовим призначенням, як адмінприміщення для розміщення
структурних підрозділів Корюківської міської ради.
Міська рада має можливість провести ремонт нежитлової будівлі за рахунок
коштів міського бюджету.
Очікується, що передача Об’єкта нерухомого майна до комунальної власності
територіальної громади:
1) призведе до економії коштів державного бюджету на ремонт та утримання
Об’єкта;
2) сприятиме покращенню виконання розширених повноважень органу
місцевого самоврядування;
3) площа будівлі дозволить розмістити структурні підрозділи Корюківської
міської ради.
4) сприятиме покращенню організації технічного обслуговування і ремонту
нежитлової будівлі.
Шляхи та заходи підвищення ефективності діяльності Об’єкта
після передачі
З метою підвищення ефективності діяльності Корюківської міської ради після
передачі будівлі у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади передбачається здійснення таких заходів:
№з/п

Етап

1. Переоформлення правовстановлюючих
документів на Об’єкт
2. Перегляд обсягу витрат
3. Планування та проведення добудову,
реконструкцію, технічне переоснащення,
капітальний та поточний ремонт

Термін реалізації
Протягом 1-го місяця
після передачі об’єкта
Протягом 6-ти місяців
після передачі об’єкта
Протягом року після
передачі об’єкті

Обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та
використання Об’єкта
Фінансування витрат на проведення ремонту та на утримання будівлі

здійснюватиметься із міського бюджету в межах заходів програми соціально –
економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної
громади.
Функціонування Об’єкту буде забезпечено за рахунок коштів місцевого
бюджету і не потребуватиме додаткових фінансових витрат з державного бюджету.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 10-9/VIII

Про списання майна
міської комунальної власності
Розглянувши довідку про характеристику нерухомого майна комунальної
власності від 22.10.2021 року № 564/10-21, видану КП «РАМПА», рішення
виконавчого комітету Корюківської міської ради від 26.10.2021 року № 465 «Про
затвердження акту про технічний стан майна міської комунальної власності»,
відповідно до Положення про порядок списання об’єктів комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням п’ятої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 22.04.2021 року № 30-5/VIІІ,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Списати з балансу Корюківської міської ради об’єкт нерухомості –
приміщення початкової школи, що розташоване за адресою: Чернігівська область,
Корюківський район, село Лупасове, вулиця 1 Травня, будинок 17А, інвентарний
номер 101310005, первісною балансовою вартістю 81 473,00 грн (вісімдесят одна
тисяча чотириста сімдесят три гривні 00 копійок), знос 100%.
2. Виконавчому апарату міської ради здійснити заходи щодо списання майна,
вказаного в пункті 1 даного рішення, відповідно до вимог чинного законодавства
України.

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
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 11-9/VIII

Про оренду майна
міської комунальної власності
Розглянувши звернення Головного управління Національної поліції в
Чернігівській області від 20.09.2021 року № 1267/124/05/23-2021, КНП
«Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради від 30.07.2021 року
№ 3-04/1986, КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» Чернігівської обласної ради від 16.08.2021 року № 900 та 01.11.2021
року № 1144, Корюківського центру сімейної медицини від 04.08.2021 року
№ 03-05/374 та від 27.10.2021 року № 03-05/392, ВОКМСТАС Корюківської
міської ради від 25.08.2021 року №01-12/444, клопотання КНП «Корюківська
ЦРЛ» від 30.08.2021 року № 03-05/706 та від 01.10.2021 року № 03-05/833,
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», Методики
розрахунку та порядку використання плати за оренду майна міської
комунальної власності, затвердженої рішенням тридцять першої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 17.12.2019 року № 8-31/VII,
враховуючи рішення сорокової сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 20.08.2020 року № 8-40/VII «Про врегулювання відносин щодо
оренди майна міської комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади», рішення виконавчого комітету Корюківської міської
ради від 26.10.2021 року № 463 та від 05.11.2021 року № 490 «Про оренду
майна міської комунальної власності», рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення аукціону нерухоме майно
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади (далі –
Об’єкт оренди), а саме: нежитлові приміщення площею 608,9 кв.м. адмінбудівлі
та приміщення гаражів площею 301,9 кв.м., розташовані за адресою:
Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна,
буд. 24.
1.1. Укласти з Головним управління Національної поліції в Чернігівській
області договір оренди нерухомого майна комунальної власності зазначеного в
пункті 1 даного рішення, для розміщення особового складу Корюківського
районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, терміном на 5 років з
орендною платою 1 (одна) гривня в рік.
2. Продовжити без проведення аукціону дію договорів оренди майна, що
належить до комунальної власності, балансоутримувачем якого є Комунальне
некомерційне підприємство «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради (далі – Об’єкти оренди), а саме:
2.1. Договір оренди від 14.01.2016 року б/н, укладений з Комунальним
некомерційним підприємством «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської
обласної ради, про оренду приміщення площею 292,8 кв.м. на третьому поверсі
п’яти поверхової нежитлової будівлі стаціонару корпусу КНП «Корюківська
ЦРЛ», розташованої за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,
м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 101, для розміщення відділення
амбулаторного гемодіалізу, терміном на 3 роки з орендною платою – 1 (одна)
гривня в рік;
2.2. Договір оренди від 18.03.2013 року б/н, укладений 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, розташованій за адресою: Чернігівська область, Корюківський район,
м. Корюківка, вул. Шевченка, буд. 89, для забезпечення організації на надання
екстреної медичної допомоги та території Чернігівської області, терміном на 5
років з орендною платою – 1 (одна) гривня в рік.
3. Продовжити без проведення аукціону дію договорів оренди майна, що
належить до комунальної власності, балансоутримувачем якого є Корюківська
міська рада (далі – Об’єкти оренди), а саме:
3.1. Договір оренди від 05.12.2018 року № 10/2018, укладений з
Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської
обласної ради, про оренду приміщення площею 19,5 кв.м. в нежитловій будівлі,
за адресою: вул. Шевченка, 6, с. Рейментарівка, Корюківський район,
Чернігівська область, терміном на 5 років з орендною платою – 1 (одна) гривня
в рік;
3.2. Договір оренди від 10.01.2018 року № 1/18, укладений з Відділом
освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, про оренду

приміщення площею 107,6 кв.м. на першому поверсі двоповерхової нежитловій
будівлі, за адресою: вул. Бульварна, 6, м. Корюківка, Чернігівська область,
терміном на 4 роки 11 місяців з орендною платою – 1 (одна) гривня в рік.
4. Включити до Переліку другого типу Об’єкти оренди, зазначені в
пунктах 1-3 даного рішення.
5. Внести зміни по договору оренди нерухомого майна, що належить до
комунальної власності від 26.02.2021 року № 3/21, укладеного з Комунальним
некомерційним підприємством «Обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, про оренду приміщення
гаражу, за адресою: вул. Вокзальна, 9А, м. Корюківка, Корюківський район,
збільшивши площі орендованого майна шляхом приєднання до об’єкта оренди
додаткового нежитлового приміщення гаражу площею 147,2 кв.м.
6. Комунальному некомерційному підприємству «Корюківська центральна
районна лікарня» Корюківської міської ради - балансоутримувачу Об’єктів
оренди, зазначених в пункт 2 даного рішення, контролювати виконання умов
договорів оренди.
7. 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
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 12-9/VIII

Про передачу майна
міської комунальної власності
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» від 22.09.2021 року
№ 166, листи КП «Благоустрій» від 06.10.2021 року №№ 271 та 272, від
21.10.2021 року № 304, КНП «Корюківська ЦРЛ» від 05.10.2021 року № 0305/838 та від 08.11.2021 року № 03-05/941, Корюківського центру сімейної
медицини від 03.11.2021 року № 03-05/398, ЦНСП Корюківської міської ради
від 21.10.2021 року № 01-06-288 та від 08.11.2021 року № 01-05/305,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст.
26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунального
підприємства «Благоустрій» Корюківської міської ради необоротні активи –
сіль для промислової переробки (ДСТУ 4246:2003 кам’яна, сорт вищий,
крупність 3) в кількості 26,6 тон на загальну суму 49 476,00 грн (сорок дев’ять
тисяч чотириста сімдесят шість гривень 00 копійок).
2. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та до
статутного капіталу Комунального підприємства «Благоустрій» Корюківської
міської ради основні засоби в кількості дві одиниці, а саме: навантажувач
фронтальний КУН – 4.2 первісною балансовою вартістю 49 900,00 грн (сорок
дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) та відвал снігоприбиральний ВС –
2.5К первісною балансовою вартістю 48 600,00 грн (сорок вісім тисяч шістсот
гривень 00 копійок).

3. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс та в
господарське відання Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради транспортний засіб: трактор «Беларус-82.1», 2018 року випуску,
реєстраційний номер 29649 СВ, первісною балансовою вартістю 879 800,00 грн
(вісімсот сімдесят дев’ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).
4. Передати з балансу Центру надання соціальних послуг Корюківської
міської ради на баланс Корюківської міської ради транспортний засіб –
легковий автомобіль RUNAULT LODGY, 2019 року випуску, реєстраційний
номер СВ 0344 ЕА, первісною балансовою вартістю 463 004,02 грн (чотириста
шістдесят три тисячі чотири гривні 02 копійки) та шини PREMIORRI Solazo S
Plus в кількості 2 (дві) штуки, загальною первісною балансовою вартістю
2 690,00 грн (дві тисячі шістсот дев’яносто гривень 00 копійок).
4.1. Виконавчому апарату міської ради здійснити заходи щодо державної
реєстрації даного транспортного засобу.
5. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунального
некомерційного підприємства «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради принтер HP Laser Jet Р1005 в кількості одна штука
первісною балансовою вартістю 529,34 грн (п’ятсот двадцять дев’ять гривень
34 копійки).
6. Передати з балансу Комунального підприємства «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради на баланс Комунального підприємства
«Благоустрій» Корюківської міської ради паливо, а саме: бензин А-92 в
кількості 452 літри, загальною вартістю 8 731,92 грн (вісім тисяч сімсот
тридцять одна гривня 92 копійки) та дизельне паливо Дт-З-К в кількості 932
літри, загальною вартістю 17 805,16 грн (сімнадцять тисяч вісімсот п’ять
гривень 16 копійок).
7. Передати з балансу Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради на баланс Комунального некомерційного
підприємства «Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської
ради медичні кисневі концентратори АЕ-8-N у кількості 7 (сім) штук, вартістю
35 000,00 грн (тридцять п’ять тисяч гривень 00 копійок) за одиницю, загальною
вартістю 245 000,00 грн (двісті сорок п’ять тисяч гривень 00 копійок).
8. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради (Кожема О.М.), КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), КП
«Благоустрій» (Селюк А.М), КНП «Корюківська ЦРЛ» (Пивовар С.Г.),
Корюківському центру сімейної медицини (Лещенко С.В.), ЦНСП
Корюківської міської ради (Єрмоленко Т.О.), здійснити прийняття–передачу
майна вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства
України.

9. КП «Благоустрій» (Селюк А.М) внести зміни до Статуту підприємства у
порядку визначеному чинним законодавством.
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
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 13-9/VIII

Про включення нового об’єкта
до Переліку об’єктів міської комунальної власності,
що підлягають приватизації у 2021 році
З метою реалізації завдань по приватизації об’єктів міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади в особі Корюківської
міської ради у 2021 році, забезпечення надходження коштів до міського
бюджету, враховуючи рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15.12.2020 року № 6-2/VIII «Про затвердження міських
Програм», рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 15.11.2018 року «Про приватизацію майна міської комунальної
власності», рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
05.11.2021 року № 488 «Про пропозицію включення об’єкта до Переліку
об’єктів малої приватизації на 2021 рік», рекомендації постійної комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і
комунального майна», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Включити новий об’єкт до Переліку об’єктів комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у
2021 році, що затверджений рішенням Корюківської міської ради від 25.02.2021
року № 9-4/VIІІ «Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної
власності, що підлягають приватизації у 2021 році», згідно з додатком.

2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради опублікувати дане
рішення, на офіційному сайті Корюківської міської ради протягом п’яти
робочих днів з дня прийняття даного рішення.
3. Виконавчому апарату та виконавчому комітету міської ради (органу
приватизації) здійснювати заходи по приватизації включеного до Переліку
об’єкта, відповідно до вимог чинного законодавства України та цього рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток
до рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 13-9/VIІI

Новий об’єкт, що включається до Переліку
об’єктів комунальної власності Корюківської міської територіальної громади,
які підлягають приватизації у 2021 році
Найменування
об’єкта
Нежитлова
будівля
(громадський
будинок)

Місцезнаходження Площа Балансоутримувач
Спосіб
об’єкта
кв.м
приватизації
Чернігівська
365,1 Корюківська
Електронний
область,
міська рада
аукціон
Корюківський
район,
с. Прибинь,
вулиця Слави,
будинок 3

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 14-9/VIII

Про надання доступу
до елементів інфраструктури об’єктів
нерухомого майна комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
Розглянувши лист уповноваженого представника ТОВ «Лайфселл» та Прат
«ВФ Україна» про можливість розміщення телекомунікаційного обладнання на
даху нежитлової будівлі та водонапірній башті комунальної власності з
укладенням договору доступу, клопотання ВОКМСТАС Корюківської міської
ради від 05.11.2021 року № 01-12/649 та КП «Корюківкаводоканал» від
08.11.2021 року № 190, відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики
з
метою
розвитку
телекомунікаційних мереж», постанови Кабінету Міністрів України від
18.07.2018 року № 610 «Про затвердження Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта будівництва», наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
25.09.2018 року № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за
доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «Лайфселл»
доступ до об’єкта будівництва, а саме: до даху нежитлової будівлі за адресою Чернігівська область, Корюківський район, село Наумівка, вулиця Шевченка,
будинок 66А (далі – Об’єкт доступу), комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, що перебуває на балансі Відділу освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, для розміщення

телекомунікаційного обладнання – базової станції СН3908, строком на 35
місяців з платою за розміщення обладнання в розмірі 3000,00 грн (три тисячі
гривень 00 копійок) за місяць.
1.2. Видати технічні умови з доступу до Об’єкта доступу розроблені
Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
(Балансоутримувач), що додаються.
2. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «Лайфселл»
доступ до об’єкта будівництва, а саме: до водонапірної башти за адресою Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця
Космодем’янської З. (далі – Об’єкт доступу), комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, що перебуває на балансі
Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради,
для розміщення телекомунікаційного обладнання – базової станції мобільного
зв’язку, строком на 2 роки 11 місяців з платою за розміщення обладнання в
розмірі 6 700,00 грн (шість тисяч сімсот гривень 00 копійок) за місяць.
3. Погодити Приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» доступ
до об’єкта будівництва, а саме: до водонапірної башти за адресою Чернігівська область, Корюківський район, місто Корюківка, вулиця
Космодем’янської З. (далі – Об’єкт доступу), комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади, що перебуває на балансі
Комунального підприємства «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради,
для розміщення та обслуговування телекомунікаційного обладнання – базової
станції мобільного зв’язку, строком на 2 роки 11 місяців з платою за
розміщення обладнання в розмірі 6 700,00 грн (шість тисяч сімсот гривень 00
копійок) за місяць.
4. Видати технічні умови з доступу до Об’єктів доступу розроблені
Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської міської
ради - балансоутримувачем Об’єктів доступу, зазначених в пунктах 2 і 3 даного
рішення, що додаються.
5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Лайфселл» та Приватному
акціонерному товариству «ВФ Україна» розробити та подати проєктну
документація з доступу до Об’єктів доступу для погодження з
Балансоутримувачем та виконавчим комітетом Корюківської міської ради.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток
до рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 14-9/VIІI

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 01
з доступу до об’єкта будівництва
для розміщення технічних засобів телекомунікацій
м. Корюківка

«09» листопада 2021 року
Базова станція СН3908 оператора ТОВ «Лайфселл»
(найменування об’єкта замовника)

1. Місце розташування Об’єкта доступу: Чернігівська область, Корюківський район,
село Наумівка, вул. Шевченка, 66а.
2. Балансоутримувач елементів інфраструктури об’єкта доступу: Відділ освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради.
3. Назва елементів інфраструктури Об’єкта доступу: частина даху нежитлової будівлі
площею 10 м2 Корюківської міської територіальної громади.
4. Повна назва елемента інфраструктури Об’єкта доступу, відповідно
бухгалтерського обліку нежитлова будівля – будинок народних традицій та дозвілля.

до

5. Рік введення в експлуатацію елементів інфраструктури Об’єкта доступу: 1982 року.
6. Вимоги до встановлення технічних засобів телекомунікацій на елементі Об’єкта
доступу:
1) Вимоги до елементу інфраструктури Об’єкта доступу: провести експертно-технічне
обстеження даху щодо його придатності для розміщення додаткових навантажень;
2) Вимоги до технічних засобів телекомунікацій для розміщення на елементі
інфраструктури Об’єкта доступу: відповідно до проєкту, розміщувані засоби
телекомунікацій мають бути безпечні для здоров’я населення та навколишнього середовища,
мати відповідні сертифікати;
3) Місце розміщення технічних засобів телекомунікацій: частина даху нежитлового
приміщення площею 10 м2;
4) Вимоги щодо оформлення проєктно-кошторисної документації: документація
повинна відповідати державним будівельним нормам А2.2.-3-2014 Склад та зміст проєктної
документації на будівництво та пройти експертизу з питань відповідності
телекомунікаційного обладнання санітарним вимогам. Проєктно-кошторисна документація
повинна включати розділ «Оцінка впливу на навколишню середовище».
7. Документація, яка передається замовником власнику об’єкта, повинна бути передана
у вигляді: одного примірника на паперових носіях.

8. До початку будівництва проєкт погодити з: Відділом освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради та виконавчим комітетом Корюківської міської ради.
9. Замовник несе повну відповідальність за безпечну експлуатацію та забезпечує
технічне обслуговування елемента інфраструктури Об’єкта доступу (частина даху
нежитлової будівлі) до часу початку її використання згідно її головного функціонального
призначення.
Умови
розроблені:
Корюківської міської ради

Відділом

освіти,

культури,

молоді

та

спорту

Додаток
до рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 14-9/VIІI

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 01
з доступу до об’єкта будівництва
для розміщення технічних засобів телекомунікацій
м. Корюківка

«09» листопада 2021 року
Базова станція мобільного зв’язку оператора ТОВ «лайфселл»
(найменування об’єкта замовника)

1. Місце розташування Об’єкта доступу: Чернігівська область, м. Корюківка, вул.
Космодем’янської З., водонапірна башта.
2. Балансоутримувач елементів інфраструктури Об’єкта доступу: Комунальне
підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради.
3. Назва елементів інфраструктури Об’єкта доступу: частина даху водонапірної башти
площею близько 15 м2 Корюківської міської територіальної громади.
4. Повна назва елемента інфраструктури Об’єкта доступу,
бухгалтерського обліку: водозабір по вул. Космодем’янської Зої.

відповідно

до

5. Рік введення в експлуатацію елементів інфраструктури об’єкта доступу: 2008 року.
6. Вимоги до встановлення технічних засобів телекомунікацій на елементі Об’єкта
доступу:
1) Вимоги до елементу інфраструктури Об’єкта доступу: провести експертно-технічне
обстеження даху щодо його придатності для розміщення додаткових навантажень;
2) Вимоги до технічних засобів телекомунікацій для розміщення на елементі
інфраструктури Об’єкта доступу: відповідно до проєкту, розміщувані засоби
телекомунікацій мають бути безпечні для здоров’я населення та навколишнього середовища,
мати відповідні сертифікати;
3) Місце розміщення технічних засобів телекомунікацій: частина даху водонапірної
башти площею близько 15 м2;
4) Вимоги щодо оформлення проєктно-кошторисної документації: документація
повинна відповідати державним будівельним нормам А2.2.-3-2014 Склад та зміст проєктної
документації на будівництво та пройти експертизу з питань відповідності
телекомунікаційного обладнання санітарним вимогам. Проєктно-кошторисна документація
повинна включати розділ «Оцінка впливу на навколишню середовище».
7. Документація, яка передається замовником власнику об’єкта, повинна бути передана
у вигляді: одного примірника на паперових носіях.

8. До початку будівництва проєкт погодити з: Комунальним підприємством
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та виконавчим комітетом Корюківської
міської ради.
9. Замовник несе повну відповідальність за безпечну експлуатацію та забезпечує
технічне обслуговування елемента інфраструктури об’єкта доступу (частина даху
нежитлової будівлі) до часу початку її використання згідно її головного функціонального
призначення.
Умови розроблені: Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради

Додаток
до рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 14-9/VIІI

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 02
з доступу до об’єкта будівництва
для розміщення технічних засобів телекомунікацій
м. Корюківка

«09» листопада 2021 року
Базова станція мобільного зв’язку оператора ПрАТ «ВФ Україна»
(найменування об’єкта замовника)

1. Місце розташування Об’єкта доступу: Чернігівська область, м. Корюківка, вул.
Космодем’янської З., водонапірна башта.
2. Балансоутримувач елементів інфраструктури Об’єкта доступу: Комунальне
підприємство «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради.
3. Назва елементів інфраструктури Об’єкта доступу: частина даху водонапірної башти
площею близько 15 м2 Корюківської міської територіальної громади.
4. Повна назва елемента інфраструктури Об’єкта доступу,
бухгалтерського обліку: водозабір по вул. Космодем’янської Зої.

відповідно

до

5. Рік введення в експлуатацію елементів інфраструктури Об’єкта доступу: 2008 року.
6. Вимоги до встановлення технічних засобів телекомунікацій на елементі Об’єкта
доступу:
1) Вимоги до елементу інфраструктури Об’єкта доступу: провести експертно-технічне
обстеження даху щодо його придатності для розміщення додаткових навантажень;
2) Вимоги до технічних засобів телекомунікацій для розміщення на елементі
інфраструктури Об’єкта доступу: відповідно до проєкту, розміщувані засоби
телекомунікацій мають бути безпечні для здоров’я населення та навколишнього середовища,
мати відповідні сертифікати;
3) Місце розміщення технічних засобів телекомунікацій: частина даху водонапірної
башти площею близько 15 м2;
4) Вимоги щодо оформлення проєктно-кошторисної документації: документація
повинна відповідати державним будівельним нормам А2.2.-3-2014 Склад та зміст проєктної
документації на будівництво та пройти експертизу з питань відповідності
телекомунікаційного обладнання санітарним вимогам. Проєктно-кошторисна документація
повинна включати розділ «Оцінка впливу на навколишню середовище».
7. Документація, яка передається замовником власнику об’єкта, повинна бути передана
у вигляді: одного примірника на паперових носіях.

8. До початку будівництва проєкт погодити з: Комунальним підприємством
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради та виконавчим комітетом Корюківської
міської ради.
9. Замовник несе повну відповідальність за безпечну експлуатацію та забезпечує
технічне обслуговування елемента інфраструктури об’єкта доступу (частина даху
нежитлової будівлі) до часу початку її використання згідно її головного функціонального
призначення.
Умови розроблені: Комунальним підприємством «Корюківкаводоканал» Корюківської
міської ради

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 15-9/VIII

Про розірвання та поновлення
договорів оренди (суборенди) землі
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
Земельним кодексом України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду
землі», ст. 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю,
удосконалення
правил
землекористування
у
масивах
земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5458 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 30),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:038:0649, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення.
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 1.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
2. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,6249 га – пасовище (невитребувана земельна частка (пай) № 225),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:010:0143, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 2 даного рішення.
2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 2.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 08.11.2010 року у зв’язку з
витребуванням земельної ділянки громадянином, а саме:
2,4456 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 331),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0317, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 08.11.2010 року у зв’язку з
витребуванням земельної ділянки, зазначеної в пункті 3 даного рішення.
3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 3.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,4971 га – пасовище (невитребувана земельна частка (пай) № 122),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:012:0229, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 4 даного рішення.
4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 4.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
5. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,5452 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 3),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:038:0676, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 5 даного рішення.
5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 5.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
6. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» від 27.10.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
2,5585 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай)), кадастровий
номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0012, що знаходиться на території
Тютюнницького старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 27.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 6 даного рішення.
6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «АНВ-АГРО»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 6.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Селянським
(фермерським) господарством «Урожай» від 26.05.2010 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
3,2763 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 42), кадастровий
номер земельної ділянки 7422480500:04:010:0018, що знаходиться на території
Олександрівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Селянським
(фермерським) господарством «Урожай» додаткову угоду про розірвання

договору оренди землі від 26.05.2010 року в частині оренди земельної ділянки,
зазначеної в пункті 7 даного рішення.
7.2. Селянському (фермерському) господарству «Урожай» зареєструвати
додаткову угоду, зазначену у пункті 7.1. даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
8. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
підприємством «АГРО-СЯДРИНЕ» від 30.05.2019 року у частині витребуваної
земельної ділянки громадянином, а саме:
0,4065 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 177),
кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:05:000:0768, що знаходиться
на території Сядринського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
підприємством «АГРО-СЯДРИНЕ» додаткову угоду про розірвання договору
оренди землі від 30.05.2019 року в частині оренди земельної ділянки, зазначеної
в пункті 8 даного рішення.
8.2. Приватному підприємству «АГРО-СЯДРИНЕ» зареєструвати
додаткову угоду, зазначену у пункті 8.1. даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
9. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,2417 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 201),
кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:031:0667, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 9 даного рішення.
9.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 9.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
10. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,4927 га – пасовище (невитребувана земельна частка (пай) № 192),
кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:009:0089, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду

про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 10 даного рішення.
10.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 10.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
11. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,4848 га – пасовище (невитребувана земельна частка (пай) № 207),
кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:073:1259, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 11 даного рішення.
11.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 11.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
12. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 26.07.2019 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
2,8055 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 95), кадастровий
номер земельної ділянки 7422488100:03:000:0289, що знаходиться на території
Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 26.07.2019 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 12 даного рішення.
12.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 12.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
13. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 01.08.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,7200 га – пасовище (невитребувана земельна частка (пай) № 213),
кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:03:001:0821, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду

про розірвання договору оренди землі від 01.08.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 13 даного рішення.
13.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 13.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
14. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 11.11.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
2,4603 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 172),
кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:03:001:0278, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 11.11.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 14 даного рішення.
14.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 14.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
15. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 11.11.2016 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
2,8945 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 213),
кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:03:001:0051, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 11.11.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 15 даного рішення.
15.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 15.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
16. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 06.06.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,3080 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 344),
кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:048:1039, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду

про розірвання договору оренди землі від 06.06.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 16 даного рішення.
16.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 16.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
17. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Приватним
сільськогосподарським підприємством «Рекорд» від 06.06.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,2431 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 370),
кадастровий номер земельної ділянки 7422481000:03:000:0911, що знаходиться
на території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Приватним сільськогосподарським підприємством «Рекорд» додаткову угоду
про розірвання договору оренди землі від 06.06.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 17 даного рішення.
17.2. Приватному сільськогосподарському підприємству «Рекорд»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 17.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
18. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,7187 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 341),
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:04:000:0521, що знаходиться
на території Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 18 даного рішення.
18.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь» зареєструвати
додаткову угоду, зазначену у пункті 18.1. даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
19. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,7183 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 342),
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:04:000:0524, що знаходиться
на території Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 19 даного рішення.
19.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь» зареєструвати
додаткову угоду, зазначену у пункті 19.1. даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
20. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,7510 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 343),
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:04:000:0525, що знаходиться
на території Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
20.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 20 даного рішення.
20.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь» зареєструвати
додаткову угоду, зазначену у пункті 20.1. даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
21. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Прибинь» від 03.04.2017 року у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
0,8006 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 340),
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:04:000:0527, що знаходиться
на території Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
21.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибинь» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 03.04.2017 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 21 даного рішення.
21.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Прибинь» зареєструвати
додаткову угоду, зазначену у пункті 21.1. даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
22. Припинити дію договору оренди землі, укладеного із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 15.11.2013 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
2,2703 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 343),
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:03:000:0721, що знаходиться
на території Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.

22.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 15.11.2013 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 22 даного рішення.
22.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 22.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
23. Припинити дію договору оренди землі, укладеного із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 15.11.2013 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,8114 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 342),
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:03:000:0722, що знаходиться
на території Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
23.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 15.11.2013 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 23 даного рішення.
23.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 23.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
24. Припинити дію договору оренди землі, укладеного із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 15.11.2013 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,8058 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 341),
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:03:000:0723, що знаходиться
на території Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
24.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 15.11.2013 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 24 даного рішення.
24.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 24.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
25. Припинити дію договору оренди землі, укладеного із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 15.11.2013 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:

1,8073 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 340),
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:03:000:0724, що знаходиться
на території Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
25.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 15.11.2013 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 25 даного рішення.
25.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 25.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
26. Припинити дію договору оренди землі, укладеного із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
від 15.11.2013 року у частині витребуваної земельної ділянки громадянином, а
саме:
1,7501 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 25), кадастровий
номер земельної ділянки 7422487000:03:000:0034, що знаходиться на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
26.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти із
Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Десна»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 15.11.2013 року в
частині оренди земельної ділянки, зазначеної в пункті 26 даного рішення.
26.2. Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю
«Десна» зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 26.1. даного
рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
27. Припинити дію договору оренди землі з Товариством з обмеженою
відповідальністю «Торговий дім «Славич» від 04.11.2014 року на земельну
ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності площею
0,0167
га
з
кадастровим
номером
7422481500:01:000:0147,
яка
використовується для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води) (КВЦПЗ 11.04.) у зв’язку з продажем нерухомого майна.
Місце розташування земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський
район, с. Бреч, вул. Молодіжна, 1-б.
27.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Славич»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 04.11.2014 року на
земельну ділянку, зазначену в пункті 27 даного рішення.
27.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Славич»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 27.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.

28. Припинити дію договору оренди землі з Товариством з обмеженою
відповідальністю «Торговий дім «Славич» від 01.11.2010 року на земельну
ділянку несільськогосподарського призначення комунальної власності площею
0,3005
га
з
кадастровим
номером
7422481500:01:000:0003,
яка
використовується для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного
призначення (КВЦПЗ 07.01.) у зв’язку з продажем нерухомого майна. Місце
розташування земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський район,
с. Бреч, вул. Шкільна, 15.
28.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Славич»
додаткову угоду про розірвання договору оренди землі від 01.11.2010 року на
земельну ділянку, зазначену в пункті 28 даного рішення.
28.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Славич»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену в пункті 28.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
29. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 16-9/VIII

Про надання земельних
ділянок в оренду (суборенду)
Розглянувши звернення ТОВ «Зернопрайм», ТОВ «ПГ «Бреч», Скатєлової
О.В. та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись ст.ст. 12, 79-1, 93 Земельного кодексу України, ст.ст. 7, 31-33 Закону
України «Про оренду землі», ст. 288 Податкового кодексу України, ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшої
передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (КВЦПЗ 01.01.) Товариству з обмеженою відповідальністю
«Зернопрайм» загальною площею 3,2321 га, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (село Перелюб,
вул. Крайова, 43/е), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Зернопрайм» в
оренду земельну ділянку площею 3,2321 га з кадастровим номером
7422486500:03:001:0036 для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (КВЦПЗ 01.01.), терміном на 49 (сорок дев’ять) років із земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (село Перелюб,
вул. Крайова, 43/е), Корюківського району, Чернігівської області.

1.2. Встановити річну орендну плату в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною
ділянкою, вказаною в пункті 1 даного рішення.
1.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Зернопрайм» договір оренди
землі.
1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зернопрайм»
зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в пункті 1
даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне
господарство «Бреч» в оренду земельну ділянку площею 0,0167 га з
кадастровим номером 7422481500:01:000:0147 для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води) (КВЦПЗ 11.04.), терміном на 49 (сорок
дев’ять) років, що розташована в адміністративних межах Корюківської міської
ради (с. Бреч, вул. Молодіжна, 1-б), Корюківського району, Чернігівської
області.
2.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною
ділянкою, вказаною в пункті 2 даного рішення.
2.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч»
договір оренди землі.
2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство
«Бреч» зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в
пункті 2 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства.
3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне
господарство «Бреч» в оренду земельну ділянку площею 0,3005 га з
кадастровим номером 7422481500:01:000:0003 для будівництва та
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (КВЦПЗ 07.01.), терміном
на 49 (сорок дев’ять) років, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради (с. Бреч, вул. Шкільна, 15), Корюківського району,
Чернігівської області.
3.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 10 (десять) % (відсотків) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною
ділянкою, вказаною в пункті 3 даного рішення.
3.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство «Бреч»
договір оренди землі.
3.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство
«Бреч» зареєструвати договір оренди землі на земельну ділянку, зазначену в
пункті 3 даного рішення, відповідно до норм чинного законодавства.

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду загальною
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою: пров. Корнієвського, 39, м. Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
4.1. Надати в оренду Скатєловій Оксані Володимирівні земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01.),
терміном на 3 (три) роки, яка розташована за адресою: пров. Корнієвського, 39,
м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:002:1835.
4.2. Встановити річну орендну плату в розмірі 3 (три) % (відсотки) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки за користування земельною
ділянкою, вказаною в пункті 4 даного рішення.
4.3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Скатєловою
Оксаною Володимирівною договір оренди землі.
4.4. Скатєловій Оксані Володимирівні зареєструвати договір оренди землі
на земельну ділянку, зазначену в пункті 4 даного рішення, відповідно до норм
чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 17-9/VIII

Про згоду на передачу в суборенду
земельної ділянки комунальної власності
Розглянувши клопотання Шустик М.О. про надання згоди на передачу
земельної ділянки в суборенду, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись Земельним кодексом України, ст. 8 Законом України
«Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду Шустик Марині Олександрівні на передачу в суборенду
земельну ділянку комунальної власності, що перебуває в оренді згідно договору
оренди землі від 18.12.2020 року (номер запису про інше речове право в ДРРП:
40276534 від 25.01.2021 року) площею 58,1530 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської
області.
Кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422486500:03:001:1387. Категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
Цільове
використання
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва.
1.1. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися
умовам договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк
суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.
У разі припинення договору оренди, чинність договору суборенди
припиняється. Право суборенди земельної ділянки підлягає державній
реєстрації.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 18-9/VIII

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки
У зв’язку з необхідністю, враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, Земельного кодексу України, ст.ст. 19,
56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки несільськогосподарського призначення з кадастровим
номером 7422410100:01:003:0959, загальною площею 3,8835 га, що перебуває у
комунальній власності Корюківської міської ради Чернігівської області згідно
Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 19.08.2013 року,
індексний номер 8135714.
2. Дати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної
власності з кадастровим номером 7422488300:03:000:1216, загальною площею
314,4383 га, що перебуває у комунальній власності Корюківської міської
територіальної громади в особі Корюківської міської ради Чернігівської
області.

3. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір на
виконання робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 19-9/VIII

Про дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель
З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення
кількісних та якісних характеристик земель, а також віднесення таких
земельних ділянок до певних категорій, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись Земельним кодексу України, Законом
України «Про землеустрій», Порядком проведення інвентаризації земель, що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 513,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки площею орієнтовно 4,20 га, що
знаходиться на території Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту міста Корюківка), Корюківського району, Чернігівської області (біля
земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером
7422410100:04:000:1490), з метою формування земельної ділянки, визначення її
угідь, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, а також
віднесення такої земельної ділянки до певної категорії.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти договір на
виконання даного виду робіт з розробником документації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 20-9/VIII

Про дозвіл на виготовлення технічних
документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 81
Земельного кодексу України, ст.ст. 3, 5 Закону України «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв), Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю,
удосконалення
правил
землекористування
у
масивах
земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл Циганку Сергію Володимировичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Шевченко», а саме:
№ 24 рілля, № 175 сіножаті.

2. Дати дозвіл Коноваленко Ніні Василівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Червона Зірка», а саме:
№ 220 рілля, № 220 кормові угіддя.
3. Дати дозвіл Симончук Ганні Юхимівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Чкалова», а саме:
№ 8/151 рілля, № 27/151 сіножаті, № 12/151 пасовище.
4. Дати дозвіл Пономаренко Ніні Павлівні та Бурдій Ганні Іванівні на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до
протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток
(паїв) та до проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток
(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємств
«Зоря», а саме:
№ 531 рілля, № 531 пасовище.
5. Дати дозвіл Пятикоп Галині Михайлівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Україна», а саме:
№ 253 рілля.
6. Дати дозвіл Дубровному Олексію Олексійовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Шевченко», а саме:
№ 25 рілля, № 16 сіножаті.

7. Дати дозвіл Кльові Івану Григоровичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 222 рілля, № 222 кормові угіддя.
8. Дати дозвіл Бардаковій Ользі Степанівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 192 рілля, № 192 кормові угіддя.
9. Дати дозвіл Сорокопуд Ганні Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 380 рілля, № 380 кормові угіддя.
10. Дати дозвіл Летуті Миколі Володимировичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Зоря», а саме:
№ 528 рілля, № 528 пасовище.
11. Дати дозвіл Варзарю Миколі Семеновичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Полісся», а саме:
№ 5 рілля, № 7 сіножаті, № 175 пасовище.

12. Дати дозвіл Понамарчук Ганні Михайлівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Зоря», а саме:
№ 532 рілля, № 532 пасовище.
13. Дати дозвіл Понамарчук Ганні Михайлівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Зоря», а саме:
№ 533 рілля, № 533 пасовище.
14. Дати дозвіл Бабич Вірі Яковлівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Нива», а саме:
№ 83 рілля, № 82 сіножаті, № 82 пасовище.
15. Дати дозвіл Бабич Вірі Яковлівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Нива», а саме:
№ 87 рілля, № 91 сіножаті, № 91 пасовище.
16. Дати дозвіл Єременко Надії Василівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Лісове», а саме:
№ 92 рілля, № 193 сіножаті, № 110 пасовище.

17. Дати дозвіл Єременку Василю Миколайовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Лісове», а саме:
№ 91 рілля, № 194 сіножаті, № 111 пасовище.
18. Дати дозвіл Сорокопуду Володимиру Олексійовичу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про
розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до
проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 207 рілля, № 207 кормові угіддя.
19. Дати дозвіл Сергієнко Тетяні Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 149 рілля, № 149 кормові угіддя.
20. Дати дозвіл Сергієнко Тетяні Іванівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 150 рілля, № 150 кормові угіддя.
21. Дати дозвіл Охріменко Вірі Данилівні та Охріменко Анні В’ячеславівні
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до
протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток
(паїв) та до проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток
(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємств
«Україна», а саме:
№ 600 рілля.

22. Дати дозвіл Браілу Євгену Валерійовичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Лісове», а саме:
№ 59 рілля, № 19 сіножаті, № 15 пасовище.
23. Дати дозвіл Михайленко Вірі Федосіївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 40 кормові угіддя.
24. Дати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Цензур» на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок не
витребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) для подальшого
оформлення права оренди для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва площею орієнтовно 8,32 га згідно Додатку 1.
Земельні ділянки розташовані за межами населеного пункту
села Шишківка, Прибинського старостинського округу, Корюківського району,
Чернігівської області.
25. Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по
розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із
землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про
надання земельних ділянок у власність.
26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 20-9/VIІI

Перелік
невитребуваних земельних ділянок (земельних часток (паїв)) на які надається дозвіл
ТОВ «Цензур» на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для подальшого
оформлення права оренди
№ ділянки (паю)

Площа, га

кормові угіддя
37
38
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Всього

Секретар міської ради

0,52
0,35
0,43
0,39
0,29
0,29
0,30
0,31
0,30
0,30
0,32
0,38
0,40
0,40
0,33
0,29
0,31
0,32
0,35
0,35
0,33
0,33
0,33
0,34
8,32

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 21-9/VIII

Про дозвіл на виготовлення документації
із землеустрою на території
Корюківської міської ради
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Єрмоленко Людмилі Анатоліївні площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Зарічна, 11, с. Перелюб;
- Іллюшко Надії Василівні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: вул. Польова, 16, с. Наумівка;
- для індивідуального дачного будівництва, (КВЦПЗ 07.03.):
- Гузь Юрію Анатолійовичу площею орієнтовно 0,10 га, що розташована за
адресою: вул. Дачна, 63-Б с. Кугуки;
- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.):
- Наумчик Оксані Леонідівні площею орієнтовно 0,01 га, що розташована
за адресою: вул. Кошового, гараж № 132а, м. Корюківка.

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її в оренду:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Роговій Вікторії Ігорівні площею орієнтовно 0,10 га, що розташована за
адресою: вул. Братчикова, 2А, м. Корюківка.
- Барабаш Наталії Миколаївні та Янченку Михайлу Миколайовичу площею
орієнтовно 0,10 га, що розташована за адресою: пров. Франка, 5, м. Корюківка.
- Лисенку Івану Олексійовичу площею орієнтовно 0,25 га, що розташована
за адресою: вул. Вишнева, 2, с. Білошицька Слобода.
- для будівництва індивідуальних гаражів, (КВЦПЗ 02.05.):
- Авдєєвій Надії Пилипівні площею орієнтовно 0,01 га, що розташована за
адресою: вул. Кошового, гараж № 134/1, м. Корюківка.
3. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Томащук Ірині Віталіївні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: с. Бреч.
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Білому Володимиру Михайловичу площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована за адресою: с. Самотуги;
- Мотчаному Анатолію Тихоновичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Савинки;
- Мойсієнку Василю Миколайовичу площею орієнтовно 0,70 га, що
розташована за адресою: с. Наумівка;
- Литвиновій Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 0,50 га, що
розташована за адресою: с. Охрамієвичі;
- Приходько Аллі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
адресою: с. Домашлин;
- Мураю Данилу Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
біля с. Самсонівка;
- Гончаренку Олександру Васильовичу площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована біля с. Бреч;
- Нуріахметову Миколі Каніфовичу площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована біля с. Лубенець;
- Шарабурі Аллі Лаврентіївні площею орієнтовно 0,65 га, що розташована
за адресою: с. Олександрівка;
- Колобашкіній Владиславі Сергіївні площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована за адресою: с. Петрова Слобода;
- Пулеко Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 0,25 га, що розташована за
адресою: с. Наумівка;

- Мойсієнку Сергію Васильовичу площею орієнтовно 0,80 га, що
розташована за адресою: с. Наумівка;
- Дубовко Аллі Василівні площею орієнтовно 0,80 га, що розташована за
адресою: с. Савинки;
- для індивідуального садівництва, (КВЦПЗ 01.05.):
- Миронюку Михайлу Анатолійовичу площею орієнтовно 0,02 га, що
розташована за адресою: с. Воловики;
4. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення
за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої
передачі її безоплатно у власність:
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Балуті Наталії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1219;
- Мединській Наталії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:0429;
- Мединському Олексію Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:0429;
- Ісаченко Олександрі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:0429;
- Ісаченку Василю Григоровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:0429;
- Зубрію Максиму Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1114;
- Зубрій Юлії Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422488300:03:000:1114;
- Дондик Марині Василівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1068;

- Дондику Михайлу Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1054;
- Двоєнко Марині Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1082;
- Дондику Віктору Михайловичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1082;
- Дондик Тамарі Григорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1082;
- Подзолкіній Аліні Петрівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1081;
- Киянцю Олександру Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1081;
- Двоєнку Олександру Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1081;
- Бєльченку Юрію Костянтиновичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1083;
- Гасем Дарії Седігівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1083;
- Бєльченку Владиславу Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1083;
- Полоник Ларисі Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1083.

5. Надати дозвіл Службі автомобільних доріг у Чернігівській області на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно 1,90 га для
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства (КВЦПЗ 12.04.) для експлуатації та обслуговування
автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-36
Корюківка-Сахутівка-Мена, яка знаходиться на території Корюківської міської
ради в межах міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області.
6. Надати дозвіл Державному підприємству «Холминське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 18,5383 га,
кадастровий номер 7422487500:07:000:1217, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Рейментарівського старостинського округу, Корюківської міської
ради (за межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської
області.
7. Надати дозвіл Державному підприємству «Холминське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 8,9572 га,
кадастровий номер 7422487500:07:000:1216, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Рейментарівського старостинського округу, Корюківської міської
ради (за межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської
області.
8. Надати дозвіл Державному підприємству «Холминське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 10,4297 га,
кадастровий номер 7422487500:07:000:1167, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Рейментарівського старостинського округу, Корюківської міської
ради (за межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської
області.
9. Надати дозвіл Державному підприємству «Холминське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 58,2368 га,
кадастровий номер 7422486500:03:001:0034, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Перелюбського старостинського округу, Корюківської міської ради
(за межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.

10. Надати дозвіл Державному підприємству «Холминське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею орієнтовно
12,00 га, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ
09.01). Земельна ділянка розташована на території Рейментарівського
старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
11. Надати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням
комунальної власності площею орієнтовно 19,00 га, для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02). Земельна
ділянка розташована на території Корюківської міської ради (м. Корюківка),
Корюківського району, Чернігівської області.
12. Надати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням
комунальної власності площею орієнтовно 4,00 га, для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02). Земельна
ділянка розташована на території Корюківської міської ради (Сядринський
старостинський округ), Корюківського району, Чернігівської області.
13. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр
Консалтинг» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшим правом викупу площею орієнтовно 0,50 га, для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(КВЦПЗ 11.02). Земельна ділянка розташована на території Корюківської
міської ради (Сядринський старостинський округ), Корюківського району,
Чернігівської області.
14. Надати дозвіл Сядринському споживчому товариству на розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,053 га, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07). Земельна ділянка
розташована на території Корюківської міської ради, в с. Сядрине, вул. Білого
генерала, 50, Корюківського району, Чернігівської області.
15. Відмовити Чернусі Світлані Анатоліївні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 2,00, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського
призначення
комунальної
власності
з
кадастровим
номером

7422488300:03:000:1112, яка розташована на території Савинківського
старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району, Чернігівської області. На земельній ділянці
розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності
територіальної громади.
16. Відмовити Баришу Дмитрію Миколайовичу у наданні дозволу на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у власність для ведення особистого селянського
господарства площею орієнтовно 2,00, за рахунок земельної ділянки
сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим
номером 7422488300:03:000:1112, яка розташована на території Савинківського
старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району, Чернігівської області. На земельній ділянці
розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності
територіальної громади.
17. Відмовити Кравцовій Нелі Юріївні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 2,00, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського
призначення
комунальної
власності
з
кадастровим
номером
7422488300:03:000:1112, яка розташована на території Савинківського
старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району, Чернігівської області. На земельній ділянці
розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності
територіальної громади.
18. Відмовити Дзюбі Олені Олександрівні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 2,00, за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського
призначення
комунальної
власності
з
кадастровим
номером
7422488300:03:000:1112, яка розташована на території Савинківського
старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району, Чернігівської області. На земельній ділянці
розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності
територіальної громади.
19. Відмовити Стринадко Олені Іванівні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 1,00 га, за рахунок земельної ділянки комунальної
власності з кадастровим номером 7422410100:04:000:1499, яка розташована на
території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської

області. Частина земельної ділянки розташована в межах населеного пункту
міста Корюківка. Згідно з Генеральним планом та зонінгом м. Корюківка дана
земельна ділянка відноситься до зони Ж-1П (зона садибної забудови
перспективна), території резервні під садибну житлову забудову.
20. Відмовити Стельмах Світлані Леонідівні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для індивідуального садівництва площею орієнтовно
0,02 га, яка розташована на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Згідно з Генеральним планом та зонінгом
м. Корюківка бажана земельна ділянка знаходиться у санітарно-захисній зоні
від кладовища.
21. Відмовити Сірій Євдокії Максимівні у наданні дозволу на
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)
площею орієнтовно 0,25 га по вул. Гайова, 15 в с. Прибинь у зв’язку з
невідповідністю статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності».
22. Відмовити Маркову Василю Васильовичу у наданні дозволу на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у власність для ведення особистого селянського
господарства площею орієнтовно 2,00, яка розташована за межами населеного
пункту с. Піски, Корюківського району, Чернігівської області. Згідно поданої
схеми розташування земельна ділянка не сформована та не віднесена до певної
категорії земель.
23. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені
документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття
рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування.
24. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 22-9/VIII

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
зі зміною цільового призначення
Розглянувши заяву АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» та проєкт
землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового
призначення, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
Земельним кодексом України, Законом України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення
земельних ділянок та зміни їх цільового призначення», Законом України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється із земель «для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій
та підприємств (КВЦПЗ 11.03.)» в землі «для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)», площею 1,6193 га,
що розташована за адресою: м. Корюківка, вул. Дудка, 64а, Корюківського
району, Чернігівської області, для подальшого викупу її у власність АТ
«Слов’янські шпалери - КФТП».
1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, площею 1,6193 га,
кадастровий номер 7422482000:06:001:0034 із земель «для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних

організацій та підприємств (КВЦПЗ 11.03.)» в землі «для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)».
1.2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради здійснити державну
реєстрацію права комунальної власності за Корюківською міською
територіальною громадою в особі Корюківської міської ради на земельну
ділянку з кадастровим номером 7422482000:06:001:0034.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 23-9/VIII

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1, 125, 126
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною
площею 0,3784 га, яка передається у комунальну власність Корюківської
міської територіальної громади для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови (КВЦПЗ 03.15.), що розташована за адресою:
с. Прибинь, вул. Слави, 3, Корюківського району, Чернігівської області.
Кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:01:000:0091.
2. Виконавчому апарату міської ради зареєструвати право комунальної
власності за Корюківською міською територіальною громадою в особі
Корюківської міської ради на земельну ділянку, зазначену у пункті 1 даного
рішення, відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 24-9/VIII

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, відповідно до Земельного кодексу
України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний
кадастр», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Шевченко Ользі
Іванівні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської
області.
1.1. Передати Шевченко Ользі Іванівні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,8259 га – рілля (пай 200), кадастровий номер 7422489600:03:000:0470

0,2837
га
–
пасовище
(пай
200),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0967
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
1.2. Зобов’язати Шевченко Ольгу Іванівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Москаленку
Олександру Олександровичу за межами села Олександрівка, Корюківського
району, Чернігівської області.
2.1. Передати Москаленку Олександру Олександровичу у власність
земельну ділянку, а саме:
3,2536 га – рілля (пай 478), кадастровий номер 7422480500:04:000:0478
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
2.2. Зобов’язати Москаленка Олександра Олександровича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Верещако Наталії
Анатоліївні за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
3.1. Передати Верещако Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку,
а саме:
3,5893 га – рілля (пай 611), кадастровий номер 7422480500:04:000:0611
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
3.2. Зобов’язати Верещако Наталію Анатоліївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кушнірчук
Оксані Степанівні за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.

4.1. Передати Кушнірчук Оксані Степанівні у власність земельну ділянку,
а саме:
3,6325 га – рілля (пай 367), кадастровий номер 7422480500:04:000:0876
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
4.2. Зобов’язати Кушнірчук Оксану Степанівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кушнірчук
Оксані Степанівні за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
5.1. Передати Кушнірчук Оксані Степанівні у власність земельну ділянку,
а саме:
4,6953 га – рілля (пай 318), кадастровий номер 7422480500:04:000:0318
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
5.2. Зобов’язати Кушнірчук Оксану Степанівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Привалі Сергію
Віталійовичу за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
6.1. Передати Привалі Сергію Віталійовичу у власність земельну ділянку, а
саме:
3,1764 га – рілля (пай 429), кадастровий номер 7422480500:04:000:0878
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
6.2. Зобов’язати Привалу Сергія Віталійовича використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Костеші Сергію
Васильовичу за межами села Олександрівка, Корюківського району,
Чернігівської області.

7.1. Передати Костеші Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку, а
саме:
7,1828 га – рілля (пай 579), кадастровий номер 7422480500:04:000:0579
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка, Корюківського району, Чернігівської області.
7.2. Зобов’язати Костешу Сергія Васильовича використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Янченко Лідії
Володимирівні за межами села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
8.1. Передати Янченко Лідії Володимирівні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,3603 га – рілля (пай 25/792), кадастровий номер 7422485500:06:001:0854
0,2095
га
–
сіножаті
(пай
42/792),
кадастровий
номер
7422485500:06:002:1217
0,3398
га
–
пасовище
(пай
39/792),
кадастровий
номер
7422485500:06:002:3219
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
8.2. Зобов’язати Янченко Лідію Володимирівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Коровай Тамарі
Федорівні за межами села Білошицька Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області.
9.1. Передати Коровай Тамарі Федорівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,6112 га – рілля (пай 401), кадастровий номер 7422481000:03:000:0765
0,2548 га – сіножаті (пай 348), кадастровий номер 7422481000:03:000:0889
0,7319
га
–
пасовище
(пай
229),
кадастровий
номер
7422481000:03:008:0078
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Білошицька Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.
9.2. Зобов’язати Коровай Тамару Федорівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Зорко Наталії
Іванівні за межами села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
10.1. Передати Зорко Наталії Іванівні у власність земельні ділянки, а саме:
1,0702 га – рілля (пай 2/34), кадастровий номер 7422485500:06:001:0071
0,4500 га – сіножаті (пай 7/34), кадастровий номер 7422485500:06:001:0205
0,4676
га
–
пасовище
(пай
12/34),
кадастровий
номер
7422485500:06:001:0487
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
10.2. Зобов’язати Зорко Наталію Іванівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гончаренку
Валерію Миколайовичу за межами села Охрамієвичі, Корюківського району,
Чернігівської області.
11.1. Передати Гончаренку Валерію Миколайовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,3301 га – рілля (пай 2/3), кадастровий номер 7422486000:04:002:1014
1,2999
га
–
сіножаті
(пай
18/479),
кадастровий
номер
7422486000:04:001:1166
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
11.2. Зобов’язати Гончаренка Валерія Миколайовича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Іващенко
Валентині Опанасівні за межами села Наумівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
12.1. Передати Іващенко Валентині Опанасівні у власність земельні
ділянки, а саме:
1,6599 га – рілля (пай 14/320), кадастровий номер 7422485500:06:002:0047

0,5646
га
–
сіножаті
(пай
30/320),
кадастровий
номер
7422485500:06:001:1243
0,2900
га
–
пасовище
(пай
35/320),
кадастровий
номер
7422485500:06:001:1645
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області.
12.2. Зобов’язати Іващенко Валентину Опанасівну використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Терещенку
Олександру Миколайовичу за межами села Забарівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
13.1. Передати Терещенку Олександру Миколайовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,1495 га – рілля (пай 85), кадастровий номер 7422483500:07:000:0902
1,9838 га – рілля (пай 76), кадастровий номер 7422483500:07:000:0893
0,5450 га – сіножаті (пай 107), кадастровий номер 7422483500:07:001:0059
0,5449 га – сіножаті (пай 111), кадастровий номер 7422483500:07:001:0056
0,5935 га – пасовище (пай 6), кадастровий номер 7422483500:07:001:0057
0,6829 га – пасовище (пай 8), кадастровий номер 7422483500:07:001:0058
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської області.
13.2. Зобов’язати Терещенка Олександра Миколайовича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Васенко Тетяні
Петрівні за межами села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Васенко Тетяні Петрівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,1923 га – рілля (пай 144), кадастровий номер 7422481500:07:000:0323
0,2662 га – сіножаті (пай 238), кадастровий номер 7422481500:07:023:0008
0,6268
га
–
пасовище
(пай
213),
кадастровий
номер
7422481500:07:058:0024
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Бреч, Корюківського району, Чернігівської області.

14.2. Зобов’язати Васенко Тетяну Петрівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Помаз Наталії
Володимирівні за межами села Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської
області.
15.1. Передати Помаз Наталії Володимирівні у власність земельні ділянки,
а саме:
4,0436 га – рілля (пай 356), кадастровий номер 7422487900:08:016:0356
0,1763 га – сіножаті (пай 356), кадастровий номер 7422487900:08:000:1356
0,1281
га
–
пасовище
(пай
356),
кадастровий
номер
7422487900:08:000:2356
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської області.
15.2. Зобов’язати Помаз Наталію Володимирівну використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Помазу
Станіславу Галієвичу за межами села Рибинськ, Корюківського району,
Чернігівської області.
16.1. Передати Помазу Станіславу Галієвичу у власність земельні ділянки,
а саме:
3,9200 га – рілля (пай 354), кадастровий номер 7422487900:08:016:0354
0,1763 га – сіножаті (пай 354), кадастровий номер 7422487900:08:000:1354
0,1281
га
–
пасовище
(пай
354),
кадастровий
номер
7422487900:08:000:2354
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської області.
16.2. Зобов’язати Памаза Станіслава Галієвича використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кожедубу Павлу
Григоровичу за межами села Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської
області.

17.1. Передати Кожедубу Павлу Григоровичу у власність земельні ділянки,
а саме:
4,0877 га – рілля (пай 383), кадастровий номер 7422487900:08:016:0383
0,1725 га – сіножаті (пай 383), кадастровий номер 7422487900:08:000:1383
0,1281
га
–
пасовище
(пай
383),
кадастровий
номер
7422487900:08:000:2383
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рибинськ, Корюківського району, Чернігівської області.
17.2. Зобов’язати Кожедуба Павла Григоровича використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Морозовій
Наталії Олексіївні за межами села Домашлин, Корюківського району,
Чернігівської області.
18.1. Передати Морозовій Наталії Олексіївні у власність земельні ділянки,
а саме:
1,9304 га – рілля (пай 21/381), кадастровий номер 7422482500:04:000:0581
0,9992 га – рілля (пай 19/1381), кадастровий номер 7422482500:04:000:0578
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.
18.2. Зобов’язати Морозову Наталію Олексіївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Мотчаній Олені
Миколаївні за межами села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської
області.
19.1. Передати Мотчаній Олені Миколаївні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,5057 га – рілля (пай 11/288), кадастровий номер 7422486000:04:001:1008
1,4400
га
–
пасовище
(пай
11/268),
кадастровий
номер
7422486000:04:001:1406
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
19.2. Зобов’язати Мотчану Олену Миколаївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103

Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Лісеному Ігору
Юрійовичу за межами села Савинки, Корюківського району, Чернігівської
області.
20.1. Передати Лісеному Ігору Юрійовичу у власність земельні ділянки, а
саме:
2,5102 га – рілля (пай 4/230), кадастровий номер 7422488300:03:000:0256
0,8671 га – пасовище (пай 5/9), кадастровий номер 7422488300:03:000:0279
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Савинки, Корюківського району, Чернігівської області.
20.2. Зобов’язати Лісеного Ігора Юрійовича використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Федченку
Віктору Васильовичу за межами села Охрамієвичі, Корюківського району,
Чернігівської області.
21.1. Передати Федченку Віктору Васильовичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,1729 га – рілля (пай 2/61 (1)), кадастровий номер 7422486000:04:001:0145
1,1574 га – рілля (пай 5/61 (2)), кадастровий номер 7422486000:04:001:0082
1,3006
га
–
сіножаті
(пай
18/478),
кадастровий
номер
7422486000:04:001:1165
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
21.2. Зобов’язати Федченка Віктора Васильовича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Семененку
Тарасу Михайловичу за межами села Домашлин, Корюківського району,
Чернігівської області.
22.1. Передати Семененку Тарасу Михайловичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,6507 га – рілля (пай 23/10), кадастровий номер 7422482500:04:000:0961

0,3742 га – рілля (пай 17/1010 (1)), кадастровий номер
7422482500:04:000:0204
0,8059 га – рілля (пай 11/1010 (2)), кадастровий номер
7422482500:04:000:0436
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Домашлин, Корюківського району, Чернігівської області.
22.2. Зобов’язати Семененка Тараса Михайловича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Борисенко Ніні
Юхимівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської
області.
23.1. Передати Борисенко Ніні Юхимівні у власність земельні ділянки, а
саме:
5,1170 га – рілля (пай 26/530), кадастровий номер 7422486500:03:001:0688
0,5501
га
–
пасовище
(пай
530),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0969
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
23.2. Зобов’язати Борисенко Ніну Юхимівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Гудим Марині
Вікторівні за межами села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
24.1. Передати Гудим Марині Вікторівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,0725 га – рілля (пай 137), кадастровий номер 7422487500:07:000:0487
0,6895 га – сіножаті (пай 245), кадастровий номер 7422487500:07:000:1222
0,5287 га – пасовище (пай 12), кадастровий номер 7422487500:07:000:1223
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рейментарівка, Корюківського району, Чернігівської області.
24.2. Зобов’язати Гудим Марину Вікторівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Євменовій Лідії
Миколаївні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської
області.
25.1. Передати Євменовій Лідії Миколаївні у власність земельні ділянки, а
саме:
5,1598 га – рілля (пай 26/529), кадастровий номер 7422486500:03:001:0677
0,5500
га
–
пасовище
(пай
529),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0970
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
25.2. Зобов’язати Євменову Лідію Миколаївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Чумаку Григорію
Михайловичу за межами села Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської
області.
26.1. Передати Чумаку Григорію Михайловичу у власність земельні
ділянки, а саме:
2,2226 га – рілля (пай 40), кадастровий номер 7422489400:03:000:0516
2,2397 га – рілля (пай 41), кадастровий номер 7422489400:03:000:0517
0,8390 га – сіножаті (пай 28), кадастровий номер 7422489400:03:013:0279
0,8361 га – сіножаті (пай 173), кадастровий номер 7422489400:03:017:0422
0,3960
га
–
пасовище
(пай
178),
кадастровий
номер
7422489400:03:000:0106
0,3944
га
–
пасовище
(пай
140),
кадастровий
номер
7422489400:03:000:0107
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Хотіївка, Корюківського району, Чернігівської області.
26.2. Зобов’язати Чумака Григорія Михайловича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Біді Володимиру
Олексійовичу за межами села Білошицька Слобода, Корюківського району,
Чернігівської області.
27.1. Передати Біді Володимиру Олексійовичу у власність земельні
ділянки, а саме:

2,6095 га – рілля (пай 402), кадастровий номер 7422481000:03:000:0766
0,2820 га – сіножаті (пай 349), кадастровий номер 7422481000:03:000:0890
0,6317
га
–
пасовище
(пай
231),
кадастровий
номер
7422481000:03:008:0080
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Білошицька Слобода, Корюківського району, Чернігівської області.
27.2. Зобов’язати Біду Володимира Олексійовича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Олійнику Віктору
Володимировичу за межами села Шишківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
28.1. Передати Олійнику Віктору Володимировичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,5393 га – рілля (пай 89), кадастровий номер 7422489600:03:000:0068
0,5450 га – пасовище (пай 89), кадастровий номер 7422489600:03:000:0965
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
28.2. Зобов’язати Олійника Віктора Володимировича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ауловій Лідії
Миколаївні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської
області.
29.1. Передати Ауловій Лідії Миколаївні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,5353 га – рілля (пай 83), кадастровий номер 7422489600:03:000:0062
0,2971 га – пасовище (пай 83), кадастровий номер 7422489600:03:000:0964
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
29.2. Зобов’язати Аулову Лідію Миколаївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Ауловій Лідії
Миколаївні за межами села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської
області.
30.1. Передати Ауловій Лідії Миколаївні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,5355 га – рілля (пай 84), кадастровий номер 7422489600:03:000:0063
0,2913 га – пасовище (пай 84), кадастровий номер 7422489600:03:000:0966
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
30.2. Зобов’язати Аулову Лідію Миколаївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Летуті Світлані
Володимирівні за межами села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської
області.
31.1. Передати Летуті Світлані Володимирівні у власність земельні
ділянки, а саме:
2,9713 га – рілля (пай 15/245), кадастровий номер 7422486500:03:001:0119
0,7201
га
–
пасовище
(пай
25/245),
кадастровий
номер
7422486500:03:001:0120
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
31.2. Зобов’язати Летуті Світлані Володимирівні використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно
32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бордакову
Віктору Михайловичу за межами села Шишківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
32.1. Передати Бордакову Віктору Михайловичу у власність земельні
ділянки, а саме:
1,4784 га – рілля (пай 142), кадастровий номер 7422489600:03:000:0971
0,4107
га
–
пасовище
(пай
142),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0104
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.

32.2. Зобов’язати Бордакова Віктора Михайловича використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Дудко Ганні
Іванівні за межами села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської
області.
33.1. Передати Дудко Ганні Іванівні у власність земельні ділянки, а саме:
2,3742 га – рілля (пай 1), кадастровий номер 7422483500:07:000:1148
0,5450 га – сіножаті (пай 105), кадастровий номер 7422483500:07:001:0061
0,4314 га – пасовище (пай 12), кадастровий номер 7422483500:07:001:0060
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Забарівка, Корюківського району, Чернігівської області.
33.2. Зобов’язати Дудко Ганну Іванівну використовувати земельну ділянку
за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного
кодексу України після здійснення державної реєстрації права власності на
нерухоме майно.
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Воропаєвій
Олександрі Петрівні за межами села Шишківка, Корюківського району,
Чернігівської області.
34.1. Передати Воропаєвій Олександрі Петрівні у власність земельні
ділянки, а саме:
1,4784 га – рілля (пай 146), кадастровий номер 7422489600:03:000:0972
0,3955
га
–
пасовище
(пай
146),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0072
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка, Корюківського району, Чернігівської області.
34.2. Зобов’язати Воропаєву Олександру Петрівну використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Понамарчук
Ганні Михайлівні за межами села Перелюб, Корюківського району,
Чернігівської області.
35.1. Передати Понамарчук Ганні Михайлівні у власність земельні ділянки,
а саме:
3,3711 га – рілля (пай 26/526), кадастровий номер 7422486500:03:001:0680

1,2965
га
–
пасовище
(пай
526),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0968
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
35.2. Зобов’язати Понамарчук Ганну Михайлівну використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91,
103 Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
36. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 25-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
в межах населеного пункту міста Корюківка
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Єрмолову Віктору Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0706 га, по вул. Вишнева, 11, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Єрмолову Віктору Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0706 га, по
вул. Вишнева, 11, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1436, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Затвердити Процелу Віталію Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 18, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Процелу Віталію Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 18, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1486, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Кучерявенко Анжелі Василівні та Кучерявенку Володимиру
Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0690 га, по
вул. Шкільна, 5, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
3.1. Передати Кучерявенко Анжелі Василівні та Кучерявенку Володимиру
Володимировичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0690 га, по вул. Шкільна, 5,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:002:2027, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Сірій Надії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0912 га, по вул. Дачна, 2, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
4.1. Передати Сірій Надії Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0912 га, по
вул. Дачна, 2, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1433, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

5. Затвердити Стукало Галині Павлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Польова, 45, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
5.1. Передати Стукало Галині Павлівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Польова, 45, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2026, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
6. Затвердити Миснику Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1000 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Дудка, 37-А,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
6.1. Передати Миснику Олександру Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1000 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: вул. Дудка, 37-А, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська
область,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:003:1432, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
7. Затвердити Самофалову Володимиру Юрійовичу, Самофаловій Людмилі
Василівні та Самофаловій Дарині Володимирівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
(КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0634 га, по вул. Соборна, 5, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область.
7.1. Передати Самофалову Володимиру Юрійовичу, Самофаловій Людмилі
Василівні та Самофаловій Дарині Володимирівні безоплатно у спільну сумісну
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0634 га, по вул. Соборна, 5, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1026, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
8. Затвердити Бибик Ніні Іванівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі
у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0803 га, по вул. Робітнича, 38, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
8.1. Передати Бибик Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд
(присадибна
ділянка)
площею
0,0803
га,
по
вул. Робітнича, 38, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1440, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Кузьменку Івану Михайловичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 195, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
9.1. Передати Кузьменку Івану Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Шевченка, 195, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1606, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
10. Затвердити Пономаренку Володимиру Петровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Шкільна, 10,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
10.1. Передати Пономаренку Володимиру Петровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Шкільна, 10, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2030, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
11. Затвердити Лосю Геннадію Андрійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Кошового, 65, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
11.1. Передати Лосю Геннадію Андрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Кошового, 65, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2023, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
12. Затвердити Кмін Ганні Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,0901 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: вул. Каштанова,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
12.1. Передати Кмін Ганні Володимирівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,0901 га, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою: вул. Каштанова, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська
область,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:002:2033, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
13. Затвердити Смирновій Катерині Вікторівні та Смирновій Наталії
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0929 га, по
пров. Лесі Українки, 2-й, 25, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область.
13.1. Передати Смирновій Катерині Вікторівні та Смирновій Наталії
Олександрівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0929 га, по пров. Лесі Українки, 2-й, 25,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер

земельної ділянки 7422410100:01:002:2034, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
14. Затвердити Авдієвському Олександру Васильовичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по вул. Зелена, 48,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
14.1. Передати Авдієвському Олександру Васильовичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по вул. Зелена, 48, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1435, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
15. Затвердити Петрику Анатолію Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,1748 га для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
15.1. Передати Петрику Анатолію Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1748 га, для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою: м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська
область,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:002:2031, цільове призначення - для ведення особистого
селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського
призначення.
16. Затвердити Тихоновському Сергію Олександровичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по пров. Мічуріна, 2,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
16.1. Передати Тихоновському Сергію Олександровичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,1000 га, по пров. Мічуріна, 2, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська
область,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:003:1420, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
17. Затвердити Матвієнко Наталії Миколаївні та Матвієнку Миколі
Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0632 га, по
вул. Братчикова, 38, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
17.1. Передати Матвієнко Наталії Миколаївні та Матвієнку Миколі
Миколайовичу безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0632 га, по вул. Братчикова, 38,
м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422410100:01:001:1616, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
18. Затвердити Руді Ганні Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по пров. Корнієвського, 16, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
18.1. Передати Руді Ганні Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
пров. Корнієвського, 16, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2037, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
19. Затвердити Примачку Богдану Сергійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Шевченка, 131, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
19.1. Передати Примачку Богдану Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Шевченка, 131, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1609, цільове

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
20. Затвердити Супрун Євгенії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Франка, 120, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
20.1. Передати Супрун Євгенії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Франка, 120, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2039, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
21. Затвердити Зимі Любові Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Маяковського, 11, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
21.1. Передати Зимі Любові Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Маяковського, 11, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1305, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
22. Затвердити Стукалу Анатолію Володимировичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0980 га, по вул. Сіверська,
51/2, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
21.1. Передати Стукалу Анатолію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0980 га, по
вул. Сіверська, 51/2, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1620, цільове

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
22. Затвердити Стукало Тетяні Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0980 га, по вул. Сіверська, 51/1, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
22.1. Передати Стукало Тетяні Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0980 га, по
вул. Сіверська, 51/1, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1614, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
23. Затвердити Рюттелю Олександру Володимировичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0718 га, по
вул. Вознесенська, 18-А, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область.
23.1. Передати Рюттелю Олександру Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,0718 га, по вул. Вознесенська, 18-А, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська
область,
кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:01:001:1618, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
24. Затвердити Кучеру Юліану Юрійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0867 га, по вул. Зарічна, 36, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
24.1. Передати Кучеру Юліану Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0867 га, по

вул. Зарічна, 36, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2040, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
25. Затвердити Концевому Віктору Дмитровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0353 га, по вул. Дудка, 18/2, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
25.1. Передати Концевому Віктору Дмитровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0353 га, по
вул. Дудка, 18/2, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1449, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
26. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 26-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
за межами населеного пункту міста Корюківка
Розглянувши заяву Просянка Б.С. про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Просянку Борису Семеновичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Толстого, 7, с. Трудовик, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Просянку Борису Семеновичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Толстого, 7, с. Трудовик, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:03:000:0026, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 27-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Будянського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Фортуні Тамарі Григорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1296 га, по вул. Лісна, 39, с. Буда, Корюківський район, Чернігівська
область.
1.1. Передати Фортуні Тамарі Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1296 га, по вул. Лісна, 39,
с. Буда, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422482000:01:000:0033, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.

2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 28-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Домашлинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Пуховому Михайлу Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9273 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Пуховому Михайлу Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9273 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1127) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Пуховій Любові Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9273 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Пуховій Любові Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,9273 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1126) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Милейко Валентині Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9273 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Милейко Валентині Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9273 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1123) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Михаленку Богдану Сергійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9273 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Михаленку Богдану Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9273 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1124) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Михаленко Світлані Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9273 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Михаленко Світлані Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9273 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1125) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Логвиненко Валентині Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9274 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Логвиненко Валентині Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9274 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1121) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Логвиненку Михайлу Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9274 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Логвиненку Михайлу Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9274 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1122) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Мотчаному Миколі Борисовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Мотчаному Миколі Борисовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1128) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Мотчаній Жанні Валеріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9.1. Передати Мотчаній Жанні Валеріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1129) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Мотчаній Евеліні Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10.1. Передати Мотчаній Евеліні Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1130) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Носенку Олексію Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
11.1. Передати Носенку Олексію Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1136) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Наумчик Олені Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
12.1. Передати Наумчик Олені Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1135) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Яковенко Валентині Олександрівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.

13.1. Передати Яковенко Валентині Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1132) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Долбіну Миколі Костянтиновичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9375 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
14.1. Передати Долбіну Миколі Костянтиновичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9375 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1133) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
15. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 29-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Забарівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Апанасковичу Юрію Григоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,4314 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Апанасковичу Юрію Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,4314 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0054) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Апанаскович Валентині Михайлівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9833 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Апанаскович Валентині Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9833 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0058) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Апанасковичу Юрію Григоровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шкільна, 81, с. Воловики, Корюківський район,
Чернігівська область.
3.1. Передати Апанасковичу Юрію Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шкільна, 81, с. Воловики, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:02:001:0053, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
4. Затвердити Купрієнку Леоніду Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Купрієнку Леоніду Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1414) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Купрієнко Людмилі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Купрієнко Людмилі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1415) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
6. Затвердити Купрієнко Ірині Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Купрієнко Ірині Леонідівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1413) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Купрієнку Дмитру Леонідовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Купрієнку Дмитру Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1412) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Мальованій Ірині Ігорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Мальованій Ірині Ігорівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1416) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Подуфаловій Ані Валеріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.

9.1. Передати Подуфаловій Ані Валеріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1402) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Гриценок Марії Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
10.1. Передати Гриценок Марії Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1409) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Терещенку Олександру Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
11.1. Передати Терещенку Олександру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:07:000:1403) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Анопу Ростиславу Віталійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
12.1. Передати Анопу Ростиславу Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1406) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Анопу Костянтину Віталійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
13.1. Передати Анопу Костянтину Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1405) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Погребному Володимиру Васильовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
14.1. Передати Погребному Володимиру Васильовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:07:000:1418) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
15. Затвердити Погребній Валентині Андріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
15.1. Передати Погребній Валентині Андріївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1417) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
16. Затвердити Гайдук Юлії Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
16.1. Передати Гайдук Юлії Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1408) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.

17. Затвердити Гайдуку Нікіті Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
17.1. Передати Гайдуку Нікіті Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1407) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
18. Затвердити Абинашному Івану Андрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
18.1. Передати Абинашному Івану Андрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1404) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Забарівка, Корюківського району Чернігівської області.
19. Затвердити Войтенку Валерію Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5348 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
19.1. Передати Войтенку Валерію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,5348 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:001:0083) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
20. Затвердити Гладченку Ярославу Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1917 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
20.1. Передати Гладченку Ярославу Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 0,1917 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:02:001:0084) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
21. Затвердити Петрику Валентину Валерійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9499 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
21.1. Передати Петрику Валентину Валерійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,9499 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:0094) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
22. Затвердити Петрик Ліані Валентинівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,9499 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
22.1. Передати Петрик Ліані Валентинівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,9499 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:0095) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
23. Затвердити Поліщук Юлії Юріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,4948 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
23.1. Передати Поліщук Юлії Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,4948 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:01:000:0087) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Забарівка), Корюківського району Чернігівської області.
24. Затвердити Копистко Людмилі Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1911 га, по вул. Гагаріна, 4, с. Забарівка, Корюківський район,
Чернігівська область.

24.1. Передати Копистко Людмилі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1911 га, по
вул. Гагаріна, 4, с. Забарівка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:01:000:0088, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
25. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 30-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Наумівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стецю Василю Васильовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 9, с. Переділ, Корюківського району,
Чернігівської області.
1.1. Передати Стецю Василю Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Центральна, 9, с. Переділ, Корюківського району, Чернігівської області,
кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:03:000:0016, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Затвердити Кмін Ганні Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8445 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Переділ, Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Кмін Ганні Володимирівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,8445 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:001:3141) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Переділ, Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Кваші Валентині Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 34, с. Наумівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
3.1. Передати Кваші Валентині Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Шевченка,
34, с. Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий
номер земельної ділянки 7422485500:01:002:0287, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Пилипенко Тетяні Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1316 га, по вул. Бородавка, 13, с. Наумівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
4.1. Передати Пилипенко Тетяні Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1316 га, по вул. Бородавка,
13, с. Наумівка, Корюківського району, Чернігівської області, кадастровий
номер земельної ділянки 7422485500:01:002:0286, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
5. Затвердити Мурай Ганні Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Мурай Ганні Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3227) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району Чернігівської області.
6. Затвердити Мураю Олександру Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Мураю Олександру Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3231) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Старінській Ірині Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Старінській Ірині Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3226) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Великому Володимиру Семеновичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Великому Володимиру Семеновичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3225) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району Чернігівської області.

9. Затвердити Кучеренку Олександру Ігоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Кучеренку Олександру Ігоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3230) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Кирпатенко Ірині Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Кирпатенко Ірині Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3223) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Коломійцю Віталію В’ячеславовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Коломійцю Віталію В’ячеславовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:06:002:3222) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Турівка, Корюківського району Чернігівської області.
12. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 31-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Олександрівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Іванусі Віктору Петровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Іванусі Віктору Петровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0810) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Акуску Сергію Володимировичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,6500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Акуску Сергію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,6500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0965) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Летуті Сергію Михайловичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0300 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Летуті Сергію Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,0300 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0973) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Бабар Ларисі Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5200 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Бабар Ларисі Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,5200 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0978) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Глушенку Петру Дмитровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,9300 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Глушенку Петру Дмитровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,9300 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0968) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Абакумець Людмилі Тихонівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,7000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Абакумець Людмилі Тихонівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,7000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:02:000:0110) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Бабич Тамарі Павлівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 0,5672 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Бабич Тамарі Павлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,5672 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:02:000:0111) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Абакумець Людмилі Тихонівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Молодіжна, 36, с. Верхолісся, Корюківський район,
Чернігівська область.
8.1. Передати Абакумець Людмилі Тихонівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Молодіжна, 36, с. Верхолісся, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422480500:02:000:0112, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Тарановій Оксані Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
0,9700 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.

9.1. Передати Тарановій Оксані Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,9700 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0971) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Савенко Ірині Василівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 60, с. Олександрівка, Корюківський
район, Чернігівська область.
10.1. Передати Савенко Ірині Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Центральна,
60, с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий
номер земельної ділянки 7422480500:01:000:0169, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
11. Затвердити Жох Анюті Олександрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Миру, 12, с. Олександрівка, Корюківський район,
Чернігівська область.
11.1. Передати Жох Анюті Олександрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Миру, 12,
с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий
номер земельної ділянки 7422480500:01:000:0168, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
12. Затвердити Жох Анюті Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,1736 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
адресою: с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область.
12.1. Передати Жох Анюті Олександрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,1736 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:01:000:0170) із земель сільськогосподарського призначення для

ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою:
с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область.
13. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 32-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Охрамієвицького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Кузюрі Марії Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Кузюрі Марії Анатоліївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1342) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
2. Затвердити Кузюрі Ользі Петрівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Кузюрі Ользі Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1341) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3. Затвердити Кузюрі Анатолію Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Кузюрі Анатолію Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1343) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
4. Затвердити Науменку Юрію Володимировичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2203 га, по вул. 8-го Березня, 12, с. Охрамієвичі, Корюківський
район, Чернігівська область.
4.1. Передати Науменку Юрію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2203 га, по
вул. 8-го Березня, 12, с. Охрамієвичі, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422486000:01:000:0055, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
5. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 33-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Перелюбського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Дуреко Ларисі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,6425 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Перелюб), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Дуреко Ларисі Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,6425 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:01:002:0019) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Перелюб), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Супруненко Валентині Андріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Супруненко Валентині Андріївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:03:001:1431) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Перелюб, Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Чудакову Олександру Олексійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Чудакову Олександру Олексійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0639) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Назаренку Леоніду Васильовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Назаренку Леоніду Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0640) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Мотчаній Ніні Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Мотчаній Ніні Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0641) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Мотчаному Олександру Сергійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Мотчаному Олександру Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0642) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Шанському Віктору Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Шанському Віктору Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0643) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Шанській Альоні Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Шанській Альоні Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0644) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Литвиненку Олександру Сергійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Литвиненку Олександру Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0645) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Федченко Валентині Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Федченко Валентині Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0646) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Дятел Альоні Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000
га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Дятел Альоні Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0647) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Дятел Галині Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Передати Дятел Галині Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0648) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Летуті Валентині Степанівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.

13.1. Передати Летуті Валентині Степанівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0649) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Бондаренко Пелагеї Семенівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Бондаренко Пелагеї Семенівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0650) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
15. Затвердити Мисник Валентині Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Передати Мисник Валентині Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0651) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
16. Затвердити Сірій Любові Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Сірій Любові Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0652) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
17. Затвердити Сірому Володимиру Йосиповичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Передати Сірому Володимиру Йосиповичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0653) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
18. Затвердити Шматок Ганні Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Передати Шматок Ганні Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0633) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
19. Затвердити Зборщик Людмилі Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Передати Зборщик Людмилі Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0634) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
20. Затвердити Помаз Олені Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
20.1. Передати Помаз Олені Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0635) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

21. Затвердити Киянець Тетяні Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
21.1. Передати Киянець Тетяні Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0636) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
22. Затвердити Киянцю Володимиру Васильовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
22.1. Передати Киянцю Володимиру Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422481000:03:000:0637) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
23. Затвердити Борисенку Олександру Вікторовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
23.1. Передати Борисенку Олександру Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:03:001:1433) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Перелюб, Корюківського району Чернігівської області.
24. Затвердити Борисенко Лідії Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Перелюб, Корюківського району, Чернігівської області.
24.1. Передати Борисенко Лідії Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486500:03:001:1432) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Перелюб, Корюківського району Чернігівської області.
25. Затвердити Летуті Івану Васильовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Планова, 12, с. Перелюб, Корюківський район,
Чернігівська область.
25.1. Передати Летуті Івану Васильовичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Планова, 12,
с. Перелюб, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422486500:01:002:0022, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
26. Затвердити Єрмоленко Ользі Мойсеївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Хутірська, 4, с. Перелюб, Корюківський район,
Чернігівська область.
26.1. Передати Єрмоленко Ользі Мойсеївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Хутірська, 4, с. Перелюб, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:01:002:0021, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
27. Затвердити Романенко Валентині Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Хутірська, 1, с. Перелюб, Корюківський район,
Чернігівська область.
27.1. Передати Романенко Валентині Петрівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Хутірська, 1, с. Перелюб, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422486500:01:002:0020, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
28. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
29. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 34-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Прибинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Рябець Євгенії Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Рябець Євгенії Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0840) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Олійник Олені Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Олійник Олені Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0839) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Олійнику Василю Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Олійнику Василю Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:03:000:0838) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 35-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Рибинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Сотнику Володимиру Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Сотнику Володимиру Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422487900:08:000:0422) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
2. Затвердити Сотник Риті Сергіївні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Сотник Риті Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0423) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3. Затвердити Сотник Софії Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Сотник Софії Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0424) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
4. Затвердити Левченко Варварі Максимівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Левченко Варварі Максимівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0425) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
5. Затвердити Левченко Меланії Максимівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Левченко Меланії Максимівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0426) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.

6. Затвердити Хоменко Поліні Павлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Хоменко Поліні Павлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0428) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
7. Затвердити Хоменко Анні Павлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Хоменко Анні Павлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0427) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
8. Затвердити Ткаченку Валерію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Ткаченку Валерію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0152) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
9. Затвердити Ткаченку Євгенію Валерійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Ткаченку Євгенію Валерійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0155) із земель сільськогосподарського призначення

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
10. Затвердити Гулицькій Любові Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Гулицькій Любові Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0153) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
11. Затвердити Горному Дмитру Вікторовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Горному Дмитру Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0156) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
12. Затвердити Гулицькому Віктору Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Передати Гулицькому Віктору Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0151) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.

13. Затвердити Сухобоку Володимиру Петровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Передати Сухобоку Володимиру Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0154) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
14. Затвердити Сухобоку Івану Петровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Сухобоку Івану Петровичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:01:000:0150) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Рибинськ), Корюківського району, Чернігівської
області.
15. Затвердити Шкаберді Миколі Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Передати Шкаберді Миколі Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0432) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
16. Затвердити Шкаберді Ніні Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Шкаберді Ніні Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки

7422487900:08:000:0433) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
17. Затвердити Шкаберді Руслану Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Передати Шкаберді Руслану Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0434) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
18. Затвердити Шкаберді Аллі Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Передати Шкаберді Аллі Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0431) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
19. Затвердити Єрмоленко Юлії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Передати Єрмоленко Юлії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0436) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
20. Затвердити Єрмоленку Денису Сергійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
20.1. Передати Єрмоленку Денису Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:0435) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
21. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 36-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Савинківського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Русіній Катерині Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1561 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Савинки), Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Русіній Катерині Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,1561 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:01:000:0277) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Савинки), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Прищепі Надії Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Бурківка), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Прищепі Надії Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,5000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:02:000:0046) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Бурківка), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Гусейновій-Зайченко Анастасії Василівні проєкт
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність,
загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства,
що розташованаа в адміністративних межах Корюківської міської ради (за
межами населеного пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Гусейновій-Зайченко Анастасії Василівні безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422488300:03:000:1221) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Ховдію Максиму Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Ховдію Максиму Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1220) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Циганку Андрію Леонідовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Циганку Андрію Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1224) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Зайченку Василю Трифоновичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Зайченку Василю Трифоновичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1223) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Горній Ларисі Юріївні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Горній Ларисі Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1226) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Гулянкову Анатолію Микитовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5914 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Савинки), Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Гулянкову Анатолію Микитовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,5914 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:01:000:0271) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Савинки), Корюківського району Чернігівської області.
9. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 37-9/VIIІ

Про приватизацію земельних ділянок
на території Сядринського
старостинського округу
Розглянувши заяву громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Ковалю Данилу Максимовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Самотуги), Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Ковалю Данилу Максимовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:03:000:0009) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Самотуги), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Михліну Василю Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8400 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Самотуги), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Михліну Василю Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8400 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:03:000:0008) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Самотуги), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Скринник Любові Петрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Скринник Любові Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1450) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту) біля села Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.
4. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 38-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Тютюнницького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Гончаренко Надії Олексіївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для індивідуального дачного будівництва, (КВЦПЗ
07.03.), площею 0,1000 га, по вул. Дачна, 56-Б, с. Кугуки, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Гончаренко Надії Олексіївні безоплатно у власність
земельну ділянку для індивідуального дачного будівництва площею 0,1000 га,
по вул. Дачна, 56-Б, с. Кугуки, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:2280, цільове
призначення - для індивідуального дачного будівництва, категорія земель –
землі рекреаційного призначення.
2. Затвердити Одерію Дмитру Вікторовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Десняка, 19, с. Сахутівка, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Одерію Дмитру Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Десняка, 19, с. Сахутівка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:06:000:0140, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Абинашній Надії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Абинашній Надії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2323) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Рубану Миколі Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Рубану Миколі Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2324) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Рубан Тетяні Григорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Рубан Тетяні Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2325) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району Чернігівської області.
6. Затвердити Савенко Галині Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Савенко Галині Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2326) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Савенку Владиславу Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Савенку Владиславу Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2327) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Тютюнниця, Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Прохоренко Світлані Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Прохоренко Світлані Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2316) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Прохоренку Сергію Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.

9.1. Передати Прохоренку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2317) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Прохоренко Ірині Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Прохоренко Ірині Василівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2318) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Єгуновій Ользі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Єгуновій Ользі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2319) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Плющу Олександру Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Передати Плющу Олександру Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2320) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Плющ Ларисі Ігорівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для

ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Передати Плющ Ларисі Ігорівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2321) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Киянець Юлії Анатоліївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Киянець Юлії Анатоліївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2314) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Самсонівка, Корюківського району Чернігівської області.
15. Затвердити Сахуті Сергію Володимировичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Передати Сахуті Сергію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2328) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
16. Затвердити Наглюк Тамарі Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Наглюк Тамарі Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2329) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

17. Затвердити Купрієнко Світлані Володимирівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,3211 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Передати Купрієнко Світлані Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,3211 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:07:000:2330) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
18. Затвердити Давиденку Миколі Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Костючки, вул. Кошового), Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Передати Давиденку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:02:000:0044) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Костючки, вул. Кошового), Корюківського району Чернігівської області.
19. Затвердити Давиденку Віктору Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Костючки, вул. Кошового), Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Передати Давиденку Віктору Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,6000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489200:02:000:0043) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Костючки, вул. Кошового), Корюківського району Чернігівської області.
20. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 39-9/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Хотіївського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Остапенко Валентині Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Садова, 71, с. Хотіївка, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Остапенко Валентині Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Садова, 71, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489400:01:000:0007, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Затвердити Селівановій Зої Федорівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1333 га, по вул. Садова, 69, с. Хотіївка, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Селівановій Зої Федорівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1333 га, по
вул. Садова, 69, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489400:01:000:0006, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Хижняк Ользі Максимівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Довженка, 11, с. Хотіївка, Корюківський район,
Чернігівська область.
3.1. Передати Хижняк Ользі Максимівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Довженка, 11, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489400:02:000:0007, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
4. Затвердити Хижняк Ользі Максимівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,4699 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за
адресою: с. Хотіївка, в адміністративних межах Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Хижняк Ользі Максимівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,4699 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489400:02:000:0009) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою:
с. Хотіївка, в адміністративних межах Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області.
5. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 40-9/VIII

Про надання земельної ділянки
у постійне користування
Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», Головного
управління Національної поліції в Чернігівській області та додані матеріали,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним
кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради загальною площею 7,0000 га, для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та розподілення води) (КВЦПЗ 11.04.), що
розташована в межах міста Корюківка, Корюківського району, Чернігівської
області.
1.1. Передати Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради у постійне користування земельну ділянку площею
7,0000 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення
газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення
води), що розташована в межах міста Корюківка Корюківського району
Чернігівської
області.
Кадастровий
номер
земельної
ділянки
7422410100:04:006:0116.

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
площею 0,1500 га зі зміною цільового призначення землі із земель «для
будівництва та обслуговування закладів освіти (КВЦПЗ 03.02)» в землі «для
розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Національної поліції (КВЦПЗ 15.10)», з подальшою
передачею у постійне користування Головному управлінню Національної
поліції в Чернігівській області, що розташована в межах міста Корюківка,
вул. Хмельницького Б., 4а, Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Головному управлінню Національної поліції в Чернігівській
області у постійне користування земельну ділянку площею 0,1500 га для
розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Національної поліції, що розташована в межах міста
Корюківка, вул. Хмельницького Б., 4а, Корюківського району, Чернігівської
області. Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1269.
3. Право постійного користування земельною ділянкою виникає з моменту
державної реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень». Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з
дотриманням вимог статей 96 та 103 Земельного кодексу України та інших
нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 41-9/VIII

Про вилучення з користування
земельних ділянок
Розглянувши заяву Білої Наталії Борисівни та додані матеріали,
враховуючи норми чинного законодавства, рекомендації постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Вилучити з користування Білої Наталії Борисівни земельну ділянку
площею 0,40 га, яка надана їй на підставі рішення виконавчого комітету
Сядринської сільської ради народних депутатів від 22 травня 1997 року «Про
передачу у приватну власність земельних ділянок». Перевести земельну ділянку
площею 0,40 га до земель запасу Корюківської міської територіальної громади.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 42-9/VIII

Про встановлення земельного сервітуту
шляхом укладання договору
Розглянувши клопотання ТОВ «Цифрові рішення 3000» та додані до них
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
абз. 2 ч. 4 ст. 66, ст. 1241 Земельного кодексу України, ст. 551 Закону України
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Цифрові
рішення 3000» на встановлення земельного сервітуту площею 6,9840 га на
земельній ділянці комунальної власності загальною площею 18,5846 га з
кадастровим номером 7422488700:05:000:1204, цільове призначення – 16.00
Землі запасу, строком до 28 грудня 2028 року (до закінчення строку дії
спеціального дозволу на користування надрами) для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення (торфу), згідно з межами, на які поширює свою дію
спеціальний дозвіл на користування надрами від 29.12.2010 року № 5265, виданий
Товариству на підставі наказу Державної служби геології та надр України від
25.11.2010 року № 535 та протоколу від 19.11.2010 року № 8-10.
Місцезнаходження земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський
район, Сядринський старостинський округ (за межами села Самотуги),
родовище «Убідське-ІІ», ділянка «Самотуги».
1.1. Забезпечити укладання договору на встановлення земельного
сервітуту.

1.2. Встановити, що користування частиною земельної ділянки на правах
земельного сервітуту, здійснюється на платній основі. Розмір річної плати за
встановлення земельного сервітуту становить 24 319,13 грн (двадцять чотири
тисячі триста дев’ятнадцять гривень 13 копійок).
1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Цифрові рішення 3000»
зареєструвати договір про встановлення земельного сервітуту відповідно до
норм чинного законодавства.
2. Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «Цифрові
рішення 3000» на встановлення земельного сервітуту площею 5,3950 га на
земельній ділянці комунальної власності загальною площею 7,2422 га з
кадастровим номером 7422488700:05:000:1229, цільове призначення – 16.00
Землі запасу, строком до 28 грудня 2028 року (до закінчення строку дії
спеціального дозволу на користування надрами) для видобування корисних копалин
загальнодержавного значення (торфу), згідно з межами, на які поширює свою дію
спеціальний дозвіл на користування надрами від 29.12.2010 року № 5265, виданий
Товариству на підставі наказу Державної служби геології та надр України від
25.11.2010 року № 535 та протоколу від 19.11.2010 року № 8-10.
Місцезнаходження земельної ділянки: Чернігівська область, Корюківський
район, Сядринський старостинський округ (за межами села Самотуги),
родовище «Убідське-ІІ», ділянка «Самотуги».
2.1. Забезпечити укладання договору на встановлення земельного
сервітуту.
2.2. Встановити, що користування частиною земельної ділянки на правах
земельного сервітуту, здійснюється на платній основі. Розмір річної плати за
встановлення земельного сервітуту становить 18 786,04 грн (вісімнадцять тисяч
сімсот вісімдесят шість гривень 04 копійки).
2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Цифрові рішення 3000»
зареєструвати договір про встановлення земельного сервітуту відповідно до
норм чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 43-9/VIII

Про припинення права комунальної власності
У зв’язку із закінченням будівництва водопроводу на земельній ділянці
комунальної власності та введення його в експлуатацію, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право комунальної власності на земельну ділянку загальною
площею 3,8855 га з кадастровим номером 7422410100:01:003:0959, яка
перебуває у власності Корюківської міської ради Чернігівської області згідно
Свідоцтва про право власності на нерухоме майно індексний номер 8135714 від
19.08.2013 року, та знаходиться в межах міста Корюківка, Корюківського
району, Чернігівської області. Цільове призначення – для будівництва
водопроводу.
2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради здійснити державну
реєстрацію припинення права комунальної власності на земельну ділянку з
кадастровим номером 7422410100:01:003:0959.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 44-9/VIII

Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки
земельної ділянки
Розглянувши клопотання АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» та додані до
них матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону України «Про
оренду землі», ст. 13 Закону України «Про оцінку земель», п.п. 7 та 9 постанови
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381 «Про затвердження
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки по вул. Дудка, 64а в м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, площею 1,6193 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422482000:06:001:0034, цільове призначення – для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, (КВЦПЗ 11.02) на якій розташовані
нежитлові будівлі, що належать АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» згідно
договору купівлі-продажу від 25.05.2021 року, який зареєстровано в реєстрі за
№ 429, для подальшого придбання її у власність.
1.1. Укласти договір із АТ «Слов’янські шпалери - КФТП» про сплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та використати

його для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки вказаної в пункті 1 даного рішення.
1.2. Укласти договір з суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки
земель на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 45-9/VIII

Про проведення земельних торгів
у формі аукціону на земельну ділянку
несільськогосподарського призначення
Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
право оренди якої пропонується для продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах), враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 127, 134-139 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 1,3973 га право оренди якої пропонується для продажу на
конкурентних засадах (земельних торгах) для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), яка розташована за
адресою: Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка.
Кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:04:006:0115.
1.1. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності за
Корюківською міською територіальною громадою в особі Корюківської міської
ради на земельну ділянку з кадастровим номером 7422410100:04:006:0115.
2. Включити в перелік земельних ділянок несільськогосподарського
призначення комунальної власності для продажу права оренди на конкурентних
засадах (земельних торгах) земельну ділянку площею 1,3973 га з кадастровим
номером 7422410100:04:006:0115.

3. Встановити:
3.1. Стартовий розмір річної орендної плати 7 (сім) % (відсотків) від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 150 296,38 грн
(сто п’ятдесят тисяч двісті дев’яносто шість гривень 38 копійок).
3.2. Крок земельних торгів у розмірі 1 (один) % (відсоток) від стартового
розміру річної орендної плати, що становить 1 502,96 грн (одна тисяча п’ятсот
дві гривні 96 копійок).
3.3. Гарантійний внесок у розмірі 30 (тридцять) % (відсотків) стартового
розміру річної орендної плати, що становить 45 088,91 грн (сорок п’ять тисяч
вісімдесят вісім гривень 91 копійка).
Гарантій внесок, сплачений переможцем земельних торгів, зарахувати до
купівельної ціни.
3.4. Строк дії договору оренди землі 10 (десять) років.
4. Відділу земельних ресурсів та комунального майна виконавчого апарату
міської ради опублікувати в електронній торговій системі оголошення про
проведення земельних торгів.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 46-9/VIII

Про затвердження Переліку
адміністративних послуг
З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг
для можливості отримання їх усіх або найбільш поширених, що надаються
органами виконавчої влади та структурними підрозділами Корюківської міської
ради, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 року № 969-р «Про внесення змін до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523», Закону
України «Про адміністративні послуги», керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ
надання адміністративних послуг виконавчого апарату міської ради, що
додається.
2. Рішення сьомої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від
08.07.2021 року № 59-7/VІІІ «Про затвердження Переліку адміністративних
послуг», вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

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

І.ВАЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 46-9/VІІІ
Перелік адміністративних послуг,
які надаються через
відділ надання адміністративних послуг
виконавчого апарату міської ради
№
п/п

ідентифікатор

1

00155

2

00157

Назва
адміністративної послуги
НАДАННЯ СУБСИДІЙ ДЛЯ
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ
НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ,
ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО
ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО
ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО
ПАЛИВА

Правові підстави
для надання адміністративної послуги

Закон України «Про житлово-комунальні
послуги», Положення про порядок
призначення житлових субсидій,
затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 21.10.1995 № 848 ,
наказ Міністерства соціальної політики
України від 02.05.2018 № 604 «Про
затвердження форми Заяви про
призначення та надання житлової
субсидії у грошовій формі та Декларації
про доходи і витрати осіб, які звернулися
за призначенням житлової субсидії».
ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГИ НА
Бюджетний кодекс України, Закони
ПРИДБАННЯ ПАЛИВА, У
України «Про статус ветеранів війни,
ТОМУ ЧИСЛІ РІДКОГО,
гарантії їх соціального захисту», «Про
СКРАПЛЕНОГО БАЛОННОГО жертви нацистських переслідувань»,
ГАЗУ ДЛЯ ПОБУТОВИХ
«Про основні засади соціального захисту
ПОТРЕБ
ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні, «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної
поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист», «Про освіту», «Про
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про
захист рослин», «Про охорону
дитинства», «Про культуру», «Основи
законодавства України про охорону
здоров’я», постанова Кабінету Міністрів
України від 17.04.2019 № 373 «Деякі
питання надання житлових субсидій та
пільг на оплату житлово-комунальних

3

01974

ПРИЗНАЧЕННЯ ПІЛЬГИ НА
ОПЛАТУ ЖИТЛА,
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

послуг, придбання твердого палива і
скрапленого газу у грошовій формі»,
постанова Кабінету Міністрів України від
04.06.2015 № 389 «Про затвердження
Порядку надання пільг окремим
категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу
сім’ї», постанова Кабінету Міністрів
України від 29.01.2003 № 117 «Про
Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги»,
постанова Кабінету Міністрів України від
23.04.2012 № 356 «Про встановлення
мінімальних норм забезпечення
населення твердим та рідким пічним
побутовим паливом і скрапленим газом
та граничних показників їх вартості для
надання пільг і житлових субсидій»,
наказ Міністерства соціальної політики
України від 21.04.2015 № 441 «Про
затвердження форми Заяви про
призначення усіх видів соціальної
допомоги, компенсацій, пільг».
Бюджетний кодекс України, Кодекс
цивільного захисту України, Закони
України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту, «Про
жертви нацистських переслідувань»,
«Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», «Про реабілітацію жертв
репресій комуністичного тоталітарного
режиму 1917–1991 років», «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей,
«Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ,
ветеранів Національної поліції і деяких
інших осіб та їх соціальний захист», «Про
Службу безпеки України», «Про освіту»,
«Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
«Про захист рослин», «Про музеї та
музейну справу», «Про соціальний захист
дітей війни», «Про охорону дитинства»,
«Про відновлення прав осіб,
депортованих за національною ознакою»,
«Про культуру», «Основи законодавства
України про охорону здоров’я»,
постанова Кабінету Міністрів України від
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17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання
житлових субсидій та пільг на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання
твердого палива і скрапленого газу у
грошовій формі» , постанова Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 389
«Про затвердження Порядку надання
пільг окремим категоріям громадян з
урахуванням середньомісячного
сукупного доходу сім’ї», постанова
Кабінету Міністрів України від
29.01.2003 № 117 «Про Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб,
які мають право на пільги», постанова
Кабінету Міністрів України від
06.08.2014 № 409 «Про встановлення
державних соціальних стандартів у сфері
житлово-комунального обслуговування».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Сімейний кодекс України, постанова
ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ
Кабінету Міністрів України від
ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ 22.02.2006 № 189 «Про затвердження
ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД
Порядку призначення та виплати
СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ
тимчасової державної допомоги дітям,
МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ
батьки яких ухиляються від сплати
УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО аліментів, не мають можливості
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ
утримувати дитину або місце
ПРОЖИВАННЯ ЧИ
проживання їх невідоме», Порядок
ПЕРЕБУВАННЯ НЕВІДОМЕ
обчислення середньомісячного сукупного
доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх
видів державної соціальної допомоги,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 22.07.2020 № 632
«Деякі питання виплати державної
соціальної допомоги», наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
пільг», наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.06.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Указ Президента України від 25.12.2007
ОДНОРАЗОВОЇ ВИНАГОРОДИ № 1254 «Про одноразову винагороду
ЖІНКАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО жінкам, яким присвоєно почесне звання
ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ України «Мати-героїня»», постанова
«МАТИ-ГЕРОЇНЯ»
Кабінету Міністрів України від
28.02.2011 № 268 «Про виплату
одноразової винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання України
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«Мати-героїня», та одноразової
матеріальної допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми», наказ
Міністерства соціальної політики
України від 06.02.2012 № 59 «Про
затвердження форм заявки про виділення
бюджетних коштів, відомості виплати та
звіту про виплату одноразової
винагороди жінкам, яким присвоєно
почесне звання України «Мати-героїня»».
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО Закони України «Про соціальні послуги»,
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
«Про основні засади соціального захисту
ПОСЛУГ
ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», «Про соціальну
роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про охорону дитинства», «Про
запобігання та протидію домашньому
насильству», «Про протидію торгівлі
людьми», «Про соціальну адаптацію осіб,
які відбувають чи відбули покарання у
виді обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк», «Про основи
соціального захисту бездомних осіб і
безпритульних дітей», «Про зайнятість
населення», постанова Кабінету
Міністрів України від 01.06.2020 № 587
«Про організацію надання соціальних
послуг», постанова Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 № 585 «Про
забезпечення соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих
обставинах», постанова Кабінету
Міністрів України від 26.06.2019 № 576
«Про затвердження Порядку надання
соціальних послуг особам з інвалідністю
та особам похилого віку, які страждають
на психічні розлади», наказ Міністерства
соціальної політики України від
13.07.2018 № 1005 «Про затвердження
форм обліку соціальної роботи з
сім’ями/особами, які перебувають у
складних життєвих обставинах», наказ
Міністерства соціальної політики
України від 16.11.2020 № 769 «Про
затвердження форм документів,
необхідних для надання соціальних
послуг», наказ Міністерства соціальної
політики України від 17.08.2017 № 1325
«Про затвердження форм документів,
необхідних для надання соціальних
послуг громадянам похилого віку, особам
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з інвалідністю та дітям з інвалідністю»,
наказ Міністерства соціальної політики
України від 14.07.2016 № 762 «Про
затвердження форм документів,
необхідних для оформлення на
обслуговування в територіальному центрі
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)».
ВИДАЧА ДОВІДКИ ДЛЯ
Закон України «Про основи соціальної
ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ захищеності осіб з інвалідністю в
З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯКІ НЕ
Україні», наказ Міністерства соціальної
МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ політики України від 21.09.2015 № 946
ЧИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ «Про затвердження форми та Порядку
видачі довідки для отримання пільг
інвалідами, які не мають права на пенсію
чи соціальну допомогу».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну соціальну
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ
Порядок призначення і виплати
СІМ’ЯМ
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 24.02.2003 № 250, Порядок
обчислення середньомісячного сукупного
доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх
видів державної соціальної допомоги,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 22.07.2020 № 632
«Деякі питання виплати державної
соціальної допомоги», наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
пільг», наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.06.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну допомогу
ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З
сім’ям з дітьми, постанова Кабінету
ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ Міністрів України від 27.12.2001 № 1751
ЖІНКАМ, ЯКІ НЕ
«Про затвердження Порядку призначення
ЗАСТРАХОВАНІ В СИСТЕМІ і виплати державної допомоги сім’ям з
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО дітьми», наказ Міністерства соціальної
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО політики України від 21.04.2015 № 441
СТРАХУВАННЯ
«Про затвердження форми Заяви про
призначення усіх видів соціальної
допомоги, компенсацій та пільг», наказ
Міністерства охорони здоров’я України
від 18.03.2002 № 93 «Про затвердження
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форм облікової документації щодо
призначення державної допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами жінкам,
які не застраховані в системі
загальнообов’язкового державного
соціального страхування, та інструкцій
щодо їх заповнення».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну допомогу
ДОПОМОГИ ПРИ
сім’ям з дітьми», постанова Кабінету
НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
Міністрів України від 27.12.2001 № 1751
«Про затвердження Порядку призначення
і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми», наказ Міністерства соціальної
політики України від 21.04.2015 № 441
«Про затвердження форми Заяви про
призначення усіх видів соціальної
допомоги, компенсацій та пільг».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Закон України «Про державну допомогу
ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ сім’ям з дітьми», постанова Кабінету
ДОПОМОГИ «ПАКУНОК
Міністрів України від 25.11.2020 № 1180
МАЛЮКА»
«Деякі питання надання при народженні
дитини одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка», наказ
Міністерства соціальної політики
України від 17.07.2018
№ 1025
«Деякі питання надання одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»
при народженні дитини».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну допомогу
ДОПОМОГИ ПРИ
сім’ям з дітьми», постанова Кабінету
УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ
Міністрів України від 27.12.2001 № 1751
«Про затвердження Порядку призначення
і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми», наказ Міністерства соціальної
політики України від 21.04.2015 № 441
«Про затвердження форми Заяви про
призначення усіх видів соціальної
допомоги, компенсацій та пільг».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну допомогу
ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, НАД сім’ям з дітьми», постанова Кабінету
ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО
Міністрів України від 27.12.2001 № 1751
ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ
«Про затвердження Порядку призначення
і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми», наказ Міністерства соціальної
політики України від 21.04.2015 № 441
«Про затвердження форми Заяви про
призначення усіх видів соціальної
допомоги, компенсацій та пільг».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну допомогу
ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ
сім’ям з дітьми», постанова Кабінету
ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
Міністрів України від 27.12.2001 № 1751
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«Про затвердження Порядку призначення
і виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми», Порядок обчислення
середньомісячного сукупного доходу
сім’ї (домогосподарства) для усіх видів
державної соціальної допомоги,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 22.07.2020 № 632
«Деякі питання виплати державної
соціальної допомоги», наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
пільг», наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.06.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну допомогу
ДОПОМОГИ ОДНОМУ З
сім’ям з дітьми», постанова Кабінету
БАТЬКІВ, УСИНОВЛЮВАЧАМ, Міністрів України від 27.12.2001 № 1751
ОПІКУНАМ,
«Про затвердження Порядку призначення
ПІКЛУВАЛЬНИКАМ, ОДНОМУ і виплати державної допомоги сім’ям з
З ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ,
дітьми», наказ Міністерства соціальної
БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ,
політики України від 21.04.2015 № 441
ЯКІ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА
«Про затвердження форми Заяви про
ХВОРОЮ ДИТИНОЮ, ЯКІЙ НЕ призначення усіх видів соціальної
ВСТАНОВЛЕНО
допомоги, компенсацій та пільг».
ІНВАЛІДНІСТЬ
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про охорону дитинства»,
ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, ЯКІ
постанова Кабінет Міністрів України від
ВИХОВУЮТЬСЯ У
13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання
БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ
соціальної підтримки багатодітним
сім’ям», Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
виплати деяких видів допомог,
компенсацій, грошового забезпечення та
оплати послуг окремим категоріям
населення, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від
24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
пільг».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про охорону дитинства»,
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
постанова Кабінет Міністрів України від
ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання
ДИТИНСТВА АБО ДІТЯМ З
соціальної підтримки багатодітним
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сім’ям», Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
виплати деяких видів допомог,
компенсацій, грошового забезпечення та
оплати послуг окремим категоріям
населення, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від
24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
пільг».
ПРИЗНАЧЕННЯ НАДБАВКИ Закон України «Про охорону дитинства»,
НА ДОГЛЯД ЗА ОСОБАМИ З
постанова Кабінет Міністрів України від
ІНВАЛІДНІСТЮ З
13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання
ДИТИНСТВА ТА ДІТЬМИ З
соціальної підтримки багатодітним
ІНВАЛІДНІСТЮ
сім’ям», Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
виплати деяких видів допомог,
компенсацій, грошового забезпечення та
оплати послуг окремим категоріям
населення, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від
24.12.2019 № 1101, наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
пільг».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну соціальну
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
допомогу особам, які не мають права на
ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ
пенсію, та особам з інвалідністю»,
ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА
постанова Кабінету Міністрів України від
ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
02.04.2005 № 261 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю і державної соціальної
допомоги на догляд», наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
пільг».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Закон України «Про державну соціальну
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА допомогу особам, які не мають права на
ДОГЛЯД
пенсію, та особам з інвалідністю»,
постанова Кабінету Міністрів України від
02.04.2005 № 261 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги особам,
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які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю і державної соціальної
допомоги на догляд», наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
пільг».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Закон України «Про соціальні послуги»,
КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ДОГЛЯД
постанова Кабінету Міністрів України від
ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ 23.09.2020 № 859 «Деякі питання
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З
призначення і виплати компенсації
ДОГЛЯДУ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ
фізичним особам, які надають соціальні
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
послуги з догляду на непрофесійній
ДІЯЛЬНОСТІ НА
основі».
НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ Закон України «Про загальнообов’язкове
ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
державне пенсійне страхування»,
ДОПОМОГИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ постанова Кабінету Міністрів України від
ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА
27.12.2017 № 1098 «Про затвердження
ЗАГАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО Порядку призначення тимчасової
ВІКУ, АЛЕ НЕ НАБУЛА ПРАВА державної соціальної допомоги
НА ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ
непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату», наказ
Міністерства праці та соціальної
політики України від 19.09.2006 № 345
«Про затвердження Інструкції щодо
порядку оформлення і ведення особових
справ отримувачів усіх видів соціальної
допомоги».
ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ
Закон України «Про психіатричну
ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА
допомогу», постанова Кабінету Міністрів
ПРОЖИВАЄ РАЗОМ З
України від 02.08.2000 № 1192 «Про
ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ I надання щомісячної грошової допомоги
АБО II ГРУПИ ВНАСЛІДОК
особі, яка проживає разом з особою з
ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ, ЯКА інвалідністю I чи II групи внаслідок
ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКО- психічного розладу, яка за висновком
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ КОМІСІЇ лікарської комісії медичного закладу
ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ
потребує постійного стороннього
ЗДОРОВ’Я ПОТРЕБУЄ
догляду, на догляд за нею», Порядок
ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО обчислення середньомісячного сукупного
ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА
доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх
НЕЮ
видів державної соціальної допомоги,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 22.07.2020 № 632
«Деякі питання виплати державної
соціальної допомоги», наказ Міністерства
соціальної політики України від
21.04.2015 № 441 «Про затвердження
форми Заяви про призначення усіх видів
соціальної допомоги, компенсацій та
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пільг», наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.06.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Закон України «Про основи соціальної
ОДНОРАЗОВОЇ
захищеності осіб з інвалідністю в
ГРОШОВОЇ/МАТЕРІАЛЬНОЇ
Україні», постанова Кабінету Міністрів
ДОПОМОГИ ОСОБАМ З
України від 12.04.2017 № 256 «Деякі
ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З
питання використання коштів
ІНВАЛІДНІСТЮ
державного бюджету для виконання
заходів із соціального захисту дітей,
сімей, жінок та інших найбільш
вразливих категорій населення».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Закон України «Про статус і соціальний
ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ захист громадян, які постраждали
СІМ’ЯМ, ЯКІ ВТРАТИЛИ
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
ГОДУВАЛЬНИКА ІЗ ЧИСЛА
постанова Кабінету Міністрів України від
УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ
20.09.2005 № 936 «Про затвердження
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА
Порядку використання коштів
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС,
державного бюджету для виконання
СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З програм, пов’язаних із соціальним
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ
захистом громадян, які постраждали
КАТАСТРОФОЮ
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанова Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 № 760 «Про затвердження
Порядку виплати одноразової
компенсації за шкоду, заподіяну
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших ядерних аварій, ядерних
випробувань, військових навчань із
застосуванням ядерної зброї, та щорічної
допомоги на оздоровлення деяким
категоріям громадян», постанова
Кабінету Міністрів України від
14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні
виплати особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів
України», наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.09.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Закон України «Про статус і соціальний
ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ захист громадян, які постраждали
ДРУЖИНАМ (ЧОЛОВІКАМ),
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
ЯКЩО ТА (ТОЙ) НЕ
постанова Кабінету Міністрів України від
ОДРУЖИЛИСЯ ВДРУГЕ,
20.09.2005 № 936 «Про затвердження

ПОМЕРЛИХ ГРОМАДЯН,
СМЕРТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ
КАТАСТРОФОЮ, УЧАСТЮ У
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ
ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, У
ЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАННЯХ,
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ
ЗБРОЇ, У СКЛАДАННІ
ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ ТА
ЗДІЙСНЕННІ НА НИХ
РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ
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Порядку використання коштів
державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним
захистом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанова Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 № 760 «Про затвердження
Порядку виплати одноразової
компенсації за шкоду, заподіяну
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших ядерних аварій, ядерних
випробувань, військових навчань із
застосуванням ядерної зброї, та щорічної
допомоги на оздоровлення деяким
категоріям громадян», постанова
Кабінету Міністрів України від
14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні
виплати особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів
України», наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.09.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
ПРИЗНАЧЕННЯ
Закон України «Про статус і соціальний
ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ захист громадян, які постраждали
БАТЬКАМ ПОМЕРЛОГО
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
УЧАСНИКА ЛІКВІДАЦІЇ
постанова Кабінету Міністрів України від
НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА
20.09.2005 № 936 «Про затвердження
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС,
Порядку використання коштів
СМЕРТЬ ЯКОГО ПОВ’ЯЗАНА З державного бюджету для виконання
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ
програм, пов’язаних із соціальним
КАТАСТРОФОЮ
захистом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанова Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 № 760 «Про затвердження
Порядку виплати одноразової
компенсації за шкоду, заподіяну
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших ядерних аварій, ядерних
випробувань, військових навчань із
застосуванням ядерної зброї, та щорічної
допомоги на оздоровлення деяким
категоріям громадян», постанова
Кабінету Міністрів України від
14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні
виплати особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
визнання такими, що втратили чинність,
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ПРИЗНАЧЕННЯ
КОМПЕНСАЦІЙ ТА
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ
АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ
АЕС, ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ
БРАЛИ УЧАСТЬ У ЛІКВІДАЦІЇ
ІНШИХ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ ТА
ВИПРОБУВАНЬ, У
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ
ЗБРОЇ, У СКЛАДАННІ
ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ ТА
ЗДІЙСНЕННІ НА НИХ
РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ,
ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЇ
1, АБО 2, АБО 3, ПОТЕРПІЛИМ
ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ, ВІДНЕСЕНИМ
ДО КАТЕГОРІЙ 1, АБО 2, АБО
3, ПОТЕРПІЛИМ ВІД
РАДІАЦІЙНОГО
ОПРОМІНЕННЯ,
ВІДНЕСЕНИМ ДО КАТЕГОРІЙ
1 АБО 2
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ПРИЗНАЧЕННЯ
КОМПЕНСАЦІЙ ТА
ДОПОМОГИ ДІТЯМ, ЯКІ

деяких постанов Кабінету Міністрів
України», наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.09.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанова Кабінету Міністрів України від
20.09.2005 № 936 «Про затвердження
Порядку використання коштів
державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним
захистом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанова Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 № 760 «Про затвердження
Порядку виплати одноразової
компенсації за шкоду, заподіяну
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших ядерних аварій, ядерних
випробувань, військових навчань із
застосуванням ядерної зброї, та щорічної
допомоги на оздоровлення деяким
категоріям громадян», постанова
Кабінету Міністрів України від
21.05.1992 № 258 «Про норми
харчування та часткову компенсацію
вартості продуктів для осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», постанова Кабінету
Міністрів України від 12.07.2005 № 562
«Про щорічну допомогу на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», постанова
Кабінету Міністрів України від
14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні
виплати особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів
України, наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.09.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
Закон України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

ПОТЕРПІЛИ ВІД
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ, ДІТЯМ З
ІНВАЛІДНІСТЮ,
ІНВАЛІДНІСТЬ ЯКИХ
ПОВ’ЯЗАНА З
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ
КАТАСТРОФОЮ, ТА ЇХНІМ
БАТЬКАМ
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постанова Кабінету Міністрів України від
20.09.2005 № 936 «Про затвердження
Порядку використання коштів
державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним
захистом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанова Кабінету Міністрів України від
26.10.2016 № 760 «Про затвердження
Порядку виплати одноразової
компенсації за шкоду, заподіяну
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших ядерних аварій, ядерних
випробувань, військових навчань із
застосуванням ядерної зброї, та щорічної
допомоги на оздоровлення деяким
категоріям громадян», постанова
Кабінету Міністрів України від
21.05.1992 № 258 «Про норми
харчування та часткову компенсацію
вартості продуктів для осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», постанова Кабінету
Міністрів України від 12.07.2005 № 562
«Про щорічну допомогу на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», постанова
Кабінету Міністрів України від
14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні
виплати особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів
України, наказ Міністерства праці та
соціальної політики України від
19.09.2006 № 345 «Про затвердження
Інструкції щодо порядку оформлення і
ведення особових справ отримувачів усіх
видів соціальної допомоги».
ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ
Закон України «Про статус ветеранів
КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ
війни, гарантії їх соціального захисту»,
ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНОпостанова Кабінету Міністрів України від
КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ І
22.02.2006 № 187 «Про затвердження
НАЗАД ОСОБАМ З
Порядку забезпечення санаторноІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК курортними путівками деяких категорій
ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО громадян структурними підрозділами з
НИХ ОСОБАМ
питань соціального захисту населення
районних, районних у м. Києві
держадміністрацій, виконавчими
органами міських, районних у містах (у
разі їх утворення (крім м. Києва) рад»,
постанова Кабінету Міністрів України від
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ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ
КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З
ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАМІСТЬ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ
ПУТІВКИ
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ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ
КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ
ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ
(ВІДДІЛЕННЯ СПИНАЛЬНОГО
ПРОФІЛЮ) І НАЗАД ОСОБАМ,
ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ОСІБ
З ІНВАЛІДНІСТЮ I ТА II
ГРУПИ З НАСЛІДКАМИ
ТРАВМ І ЗАХВОРЮВАННЯМИ
ХРЕБТА ТА СПИННОГО
МОЗКУ

25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до
порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 17 червня
2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р .№
150», наказ Міністерства соціальної
політики від 22.01.2018 № 73 «Про
затвердження форм документів щодо
забезпечення структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення
санаторно-курортним лікуванням осіб
пільгових категорій».
Закон України «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від
07.02.2007 № 150 «Про затвердження
Порядку виплати деяким категоріям осіб
з інвалідністю грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки та
вартості самостійного санаторнокурортного лікування», постанова
Кабінету Міністрів України від
25.11.2015 № 969 «Про внесення змін до
порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 17 червня
2004 р. № 785 і від 7 лютого 2007 р .№
150», постанова Кабінету Міністрів
України від 20.12.2017 № 1017 «Про
внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2004 р.
№ 785 і від 7 лютого 2007 р .№ 150»,
постанова Кабінету Міністрів України від
28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів
України, наказ Міністерства соціальної
політики України від 22.01.2018 № 73
«Про затвердження форм документів
щодо забезпечення структурними
підрозділами з питань соціального
захисту населення санаторно-курортним
лікуванням осіб пільгових категорій».
Закон України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в
Україні», постанова Кабінету Міністрів
України від 22.02.2006 № 187 «Про
затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких
категорій громадян структурними
підрозділами з питань соціального
захисту населення районних, районних у
м. Києві держадміністрацій, виконавчими
органами міських, районних у містах (у
разі їх утворення (крім м. Києва) рад»,
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ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ
КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ
САМОСТІЙНОГО
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛІКУВАННЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

постанова Кабінету Міністрів України від
01.03.2017 № 110 «Про затвердження
Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
забезпечення деяких категорій інвалідів
санаторно-курортними путівками, та
внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 22.02.2006 № 187 і від 31.03.2015
№ 200, постанова Кабінету Міністрів
України від 22.08.2018 № 633 «Про
внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 лютого 2006 р.
№ 187», постанова Кабінету Міністрів
України від 27.02.2019 № 147 «Про
внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України», наказ
Міністерства соціальної політики від
22.01.2018 № 73 «Про затвердження
форм документів щодо забезпечення
структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення
санаторно-курортним лікуванням осіб
пільгових категорій».
Закон України «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від
07.02.2007 № 150 «Про затвердження
Порядку виплати деяким категоріям осіб
з інвалідністю грошової компенсації
замість санаторно-курортної путівки та
вартості самостійного санаторнокурортного лікування», постанова
Кабінету Міністрів України від
25.01.2012 № 35 «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів
України», постанова Кабінету Міністрів
України від 25.11.2015 № 969 «Про
внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7
лютого 2007 р. № 150», постанова
Кабінету Міністрів України від
20.12.2017 № 1017 «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від
17 червня 2004 р. № 785 і від 7 лютого
2007 р.№ 150», постанова Кабінету
Міністрів України від 28.10.2020 № 1035
«Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України», наказ
Міністерства соціальної політики
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України від 22.01.2018 № 73 «Про
затвердження форм документів щодо
забезпечення структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення
санаторно-курортним лікуванням осіб
пільгових категорій».
ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ
Закон України «Про статус і соціальний
КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ
захист громадян, які постраждали
САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
ПУТІВКИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ постанова Кабінету Міністрів України від
ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 20.09.2005 № 936 «Про затвердження
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
Порядку використання коштів
КАТАСТРОФИ
державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним
захистом громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанова Кабінету Міністрів України від
23.11.2016 № 854 «Деякі питання
санаторно-курортного лікування та
відпочинку громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
постанова Кабінету Міністрів України від
08.11.2017 № 838 «Про розмір середньої
вартості путівки для виплати грошової
компенсації замість путівки громадянам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», постанова
Кабінету Міністрів України від
06.06.2018 № 446 «Про внесення змін до
Порядку надання щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості
путівок санаторно-курортним закладам та
закладам відпочинку, здійснення доплат
за рахунок власних коштів, виплати
грошової компенсації громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», постанова Кабінету
Міністрів України від 28.10.2020 № 1035
«Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України», наказ
Міністерства соціальної політики
України, яким щороку визначається
розмір грошової компенсації замість
путівки, відповідно до вимог пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України
від 08.11.2017 № 838 «Про розмір
середньої вартості путівки для виплати
грошової компенсації замість путівки
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», наказ
Міністерства соціальної політики від
22.01.2018 № 73 «Про затвердження
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форм документів щодо забезпечення
структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення
санаторно-курортним лікуванням осіб
пільгових категорій».
ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ
Закони України «Про реабілітацію осіб з
КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З
інвалідністю в Україні», «Про
ІНВАЛІДНІСТЮ НА БЕНЗИН, гуманітарну допомогу», «Про основи
РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ
соціальної захищеності осіб з
ОБСЛУГОВУВАННЯ
інвалідністю в Україні», постанова
АВТОМОБІЛІВ ТА НА
Кабінету Міністрів України від
ТРАНСПОРТНЕ
14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати
ОБСЛУГОВУВАННЯ
та розміри грошових компенсацій на
бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне
обслуговування», наказ Мінпраці від
02.08.2006 № 295 «Про затвердження
зразків та форм облікової документації з
обліку та забезпечення автомобілями
інвалідів».
ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ
Закон України «Про статус ветеранів
КОМПЕНСАЦІЇ ЗАМІСТЬ
війни, гарантії соціального захисту» від
САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ
22.10.1993 №3551-ХІІ, «Про жертви
ПУТІВКИ ОСОБАМ З
нацистських переслідувань», постанова
ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК Кабінету Міністрів України від
ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИМ ДО 17.06.2007 № 785 «Про затвердження
НИХ ОСОБАМ
Порядку виплати грошової компенсації
вартості санаторно-курортного лікування
деяким категоріям громадян», постанова
Кабінету Міністрів України від
09.07.2008 № 617 «Про внесення змін до
Порядку виплати грошової компенсації
вартості санаторно-курортного лікування
деяким категоріям громадян і Порядку
забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян
органами праці та соціального захисту
населення», постанова Кабінету
Міністрів України від 20.10.2011 № 1109
«Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України», постанова
Кабінету Міністрів України від
25.01.2012 № 35 «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів
України», постанова Кабінету Міністрів
України від 25.11.2015 № 969 «Про
внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2004 р. № 785 і від 7
лютого 2007 р. № 150», постанова
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ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ ДО
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ
ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ,
ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ,
ДІТЯМ ВІКОМ ДО ТРЬОХ
РОКІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО
ГРУПИ РИЗИКУ ЩОДО
ОТРИМАННЯ ІНВАЛІДНОСТІ

38

00117

ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА
ПРОХОДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ,
ЦЕНТРАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ У
ММ. КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ
ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ
ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ ТА
ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
АВТОМОБІЛЕМ
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ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ
ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Кабінету Міністрів України від
26.04.2017 № 294 «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів
України», постанова Кабінету Міністрів
України від 20.12.2017 № 1017 «Про
внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2004 р.
№ 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150»,
постанова Кабінету Міністрів України від
28.10.2020 № 1035 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів
України», наказ Міністерства соціальної
політики від 22.01.2018 № 73 «Про
затвердження форм документів щодо
забезпечення структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення
санаторно-курортним лікуванням осіб
пільгових категорій».
Закон України «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від 31.012007
№ 80 «Про затвердження Порядку
надання окремим категоріям осіб послуг
із комплексної реабілітації (абілітації)»,
наказ Міністерства соціальної політики
України від 27.09.2018 № 1423 «Про
затвердження форм документів щодо
направлення окремих категорій осіб на
комплексну реабілітацію (абілітацію)».
Закони України «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», «Про
гуманітарну допомогу», «Про основи
соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від
19.07.2006 № 999 «Про затвердження
Порядку забезпечення осіб з інвалідністю
автомобілями», наказ Мінпраці від
02.08.2006 № 295 «Про затвердження
зразків та форм облікової документації з
обліку та забезпечення автомобілями
інвалідів»
Закони України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в
Україні», «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від
05.04.2012 № 321 «Про затвердження
Порядку забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю та
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інших окремих категорій населення і
виплати грошової компенсації вартості за
самостійно придбані технічні та інші
засоби реабілітації, переліків таких
засобів», наказ Міністерства соціальної
політики України від 12.09.2018 № 1354
«Про затвердження форм документів з
обліку та забезпечення осіб з
інвалідністю, дітей з інвалідністю та
інших окремих категорій населення
технічними та іншими засобами
реабілітації».
УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, Закони України «Про охорону
ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ
дитинства», постанова Кабінету
БАТЬКАМ БАГАТОДІТНОЇ
Міністрів України від 02.03.2010 № 209
СІМ’Ї ТА ДИТИНИ З
«Деякі питання виготовлення і видачі
БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї
посвідчень батьків багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної сім’ї», наказ
Міністерства України у справах сім’ї
молоді і спорту від 13.08.2008 № 3337
«Про єдиний облік багатодітних сімей в
Україні», наказ Міністерства України у
справах сім’ї молоді і спорту від
29.06.2010 № 1947 «Про затвердження
Інструкції про порядок видачі посвідчень
батьків та дитини з багатодітної сім’ї».
УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, Закон України «Про статус і соціальний
ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ
захист громадян, які постраждали
ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
ВНАСЛІДОК
постанова Кабінету Міністрів України від
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі
КАТАСТРОФИ (ВІДПОВІДНО посвідчень особам, які постраждали
ДО ВИЗНАЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
іншим категоріям громадян», постанова
Кабінету Міністрів України від
02.12.1992 № 674 «Про порядок
віднесення деяких категорій громадян до
відповідних категорій осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», постанова Кабінету
Міністрів України від 15.11.1996 № 1391
«Про затвердження переліків видів робіт
і місць за межами зони відчуження, де за
урядовими завданнями у 1986–1987
роках виконувались роботи в особливо
шкідливих умовах (за радіаційним
фактором), пов’язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи».
ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ
Закони України «Про державну соціальну
ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА допомогу особам з інвалідністю з
ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З дитинства та дітям з інвалідністю», «Про
ДИТИНСТВА
державну соціальну допомогу особам, які
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не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю», постанова Кабінету
Міністрів України від 02.04.2005 № 261
«Про затвердження Порядку призначення
і виплати державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю і державної
соціальної допомоги на догляд», наказ
Міністерства соціальної політики
України від 11.01.2019 № 35 «Про
затвердження Порядку оформлення,
видачі, обліку та зберігання посвідчень
для осіб, які одержують державну
соціальну допомогу відповідно до
Законів України «Про державну
соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю» та «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з
інвалідністю»», наказ Міністерства праці
та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства фінансів України від
30.04.2002 № 226/293/169 «Про
затвердження Порядку надання
державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю».
УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, Закон України «Про основні засади
ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ
соціального захисту ветеранів праці та
ВЕТЕРАНАМ ПРАЦІ
інших громадян похилого віку в
Україні», постанова Кабінету Міністрів
України від 29.07.1994 № 521 «Про
порядок видачі посвідчення і нагрудного
знака «Ветеран праці».
УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, Закон України «Про жертви нацистських
ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ
переслідувань», постанова Кабінету
ЖЕРТВАМ НАЦИСТСЬКИХ
Міністрів України від 27.09.2000 № 1467
ПЕРЕСЛІДУВАНЬ
«Про затвердження Порядку
виготовлення та видачі посвідчень,
листів талонів на право одержання
пільгових проїзних документів».
ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ
Закон України «Про основи соціальної
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО- захищеності осіб з інвалідністю в
КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ
Україні», постанова Кабінету Міністрів
(ПУТІВКАМИ) ОСІБ З
України від 22.02.2006 № 187 «Про
ІНВАЛІДНІСТЮ
затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких
категорій громадян структурними
підрозділами з питань соціального
захисту населення районних, районних у
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ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНОКУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ
(ПУТІВКАМИ) ВЕТЕРАНІВ
ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ
ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНІВ
УКРАЇНИ „ПРО СТАТУС
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ
ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ”
ТА „ПРО ЖЕРТВИ
НАЦИСТСЬКИХ
ПЕРЕСЛІДУВАНЬ

м. Києві держадміністрацій, виконавчими
органами міських, районних у містах (у
разі їх утворення (крім м. Києва) рад»,
постанова Кабінету Міністрів України від
01.03.2017 № 110 «Про затвердження
Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
забезпечення деяких категорій інвалідів
санаторно-курортними путівками, та
внесення змін до порядків, затверджених
постановами Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31
березня 2015 р. № 200», постанова
Кабінету Міністрів України від
22.08.2018 № 633 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. № 187», постанова
Кабінету Міністрів України від
27.02.2019 № 147 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів
України».
Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії соціального захисту»,
«Про жертви нацистських
переслідувань», постанова Кабінету
Міністрів України від 22.02.2006 № 187
«Про затвердження Порядку
забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян
структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій,
виконавчими органами міських,
районних у містах (у разі їх утворення
(крім м. Києва) рад», постанова Кабінету
Міністрів України від 01.03.2017 № 110
«Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення
деяких категорій інвалідів санаторнокурортними путівками, та внесення змін
до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 22
лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня
2015 р. № 200», постанова Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 № 633
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 22
лютого 2006 р. № 187», постанова
Кабінету Міністрів України від
27.02.2019 № 147 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів
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України», наказ Міністерства соціальної
політики від 22.01.2018 № 73 «Про
затвердження форм документів щодо
забезпечення структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення
санаторно-курортним лікуванням осіб
пільгових категорій», наказ Міністерства
охорони здоров’я України від 06.02.2008
№ 56 «Про затвердження клінічних
протоколів санаторно-курортного
лікування в санаторно-курортних
закладах (крім туберкульозного профілю)
для дорослого населення».
ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ
Закон України «Про статус ветеранів
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО- війни, гарантії соціального захисту»,
КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ
«Про жертви нацистських
(ПУТІВКАМИ) ГРОМАДЯН,
переслідувань», постанова Кабінету
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
Міністрів України від 22.02.2006 № 187
ВНАСЛІДОК
«Про затвердження Порядку
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
забезпечення санаторно-курортними
КАТАСТРОФИ
путівками деяких категорій громадян
структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій,
виконавчими органами міських,
районних у містах (у разі їх утворення
(крім м. Києва) рад», постанова Кабінету
Міністрів України від 01.03.2017 № 110
«Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення
деяких категорій інвалідів санаторнокурортними путівками, та внесення змін
до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 22
лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня
2015 р. № 200», постанова Кабінету
Міністрів України від 22.08.2018 № 633
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 22
лютого 2006 р. № 187», постанова
Кабінету Міністрів України від
27.02.2019 № 147 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів
України», наказ Міністерства соціальної
політики від 22.01.2018 № 73 «Про
затвердження форм документів щодо
забезпечення структурними підрозділами
з питань соціального захисту населення
санаторно-курортним лікуванням осіб
пільгових категорій», наказ Міністерства
охорони здоров’я України від 06.02.2008
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№ 56 «Про затвердження клінічних
протоколів санаторно-курортного
лікування в санаторно-курортних
закладах (крім туберкульозного профілю)
для дорослого населення».
ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ Закон України «Про забезпечення прав і
АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ
свобод внутрішньо переміщених осіб»,
ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО
постанова Кабінету Міністрів України від
ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ДЛЯ 01.10.2014 № 505 «Про надання
ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА
щомісячної адресної допомоги
ПРОЖИВАННЯ, В ТОМУ
внутрішньо переміщеним особам для
ЧИСЛІ НА ОПЛАТУ
покриття витрат на проживання, в тому
ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНИХ числі на оплату житлово-комунальних
ПОСЛУГ
послуг».
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ Порядок призначення і виплати
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА державної соціальної допомоги на дітей ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ,
сиріт, позбавлених батьківського
ПОЗБАВЛЕНИХ
піклування, грошового забезпечення
БАТЬКІВСЬКОГО
батькам-вихователям і прийомним
ПІКЛУВАННЯ, ГРОШОВОГО батькам за надання соціальних послуг у
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМдитячих будинках сімейного типу та
ВИХОВАТЕЛЯМ ТА
прийомних сім’ях за принципом «гроші
ПРИЙОМНИМ БАТЬКАМ
ходять за дитиною», затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 26.06.2019 №552
ВИДАЧА ПУТІВКИ НА
Закони України «Про соціальні послуги»,
ВЛАШТУВАННЯ ДО
«Про основні засади соціального захисту
БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ
ветеранів праці та інших громадян
ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ похилого віку в Україні», «Про
ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ,
психіатричну допомогу», «Про
ГЕРІАТРИЧНОГО
реабілітацію осіб з інвалідністю в
ПАНСІОНАТУ, ПАНСІОНАТУ Україні», «Про соціальну адаптацію осіб,
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І
які відбувають чи відбули покарання у
ПРАЦІ,
виді обмеження волі або позбавлення
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО
волі на певний строк», постанова
ІНТЕРНАТУ, ДИТЯЧОГО
Кабінету Міністрів України від
БУДИНКУ- ІНТЕРНАТУ АБО
14.12.2016 № 957 «Про затвердження
МОЛОДІЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ Типового Положення про
ДИТЯЧОГО БУДИНКУпсихоневрологічний інтернат», постанова
ІНТЕРНАТУ
Кабінету Міністрів України від
14.12.2016 № 978 «Деякі питання
соціального захисту дітей з інвалідністю
та осіб з інвалідністю», постанова
Кабінету Міністрів України від
02.09.2020 № 772 «Про затвердження
Типового Положення про будинокінтернат для громадян похилого віку та
осіб з інвалідністю», наказ Міністерства
соціальної політики України від
09.11.2011 № 432 «Про затвердження
Типового положення про спеціальний
будинок-інтернат», наказ Міністерства
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юстиції України, Міністерства соціальної
політики України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства
внутрішніх справ України «Про
затвердження Порядку взаємодії установ
виконання покарань, уповноважених
органів з питань пробації та суб’єктів
соціального патронажу під час
підготовки до звільнення осіб, які
відбувають покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний
строк».
НАДАННЯ ПОСЛУГИ З
Постанова Кабінету Міністрів України
ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання
ТРЬОХ РОКІВ
надання послуги з догляду за дитиною до
«МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»
трьох років «муніципальна няня».
ВНЕСЕННЯ ГРОМАДЯН
Постанова Кабінету Міністрів України
ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ В
від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
державний автоматизований реєстр осіб,
АВТОМАТИЗОВАНИЙ РЕЄСТР які мають право на пільги».
ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА
ПІЛЬГИ ТА ПІДТРИМКА ЙОГО
В ДІЮЧОМУ СТАНІ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
Закон України «Про державну
СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
ОСОБИ (КРІМ
осіб – підприємців та громадських
ГРОМАДСЬКОГО
формувань».
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
Закон України «Про державну
ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ реєстрацію юридичних осіб, фізичних
ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ,
осіб – підприємців та громадських
ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01
формувань».
ЛИПНЯ 2004 РОКУ,
ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ
МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ
ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО
ЮРИДИЧНУ ОСОБУ(КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ
ТА РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ),
ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ
ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ,
У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО
УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ З МОДЕЛЬНОГО
СТАТУТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА
ПІДСТАВІ ВЛАСНОГО
УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА
(КРІМ ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА
ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО
СТАТУТУ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ
РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З
ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З
РЕОРГАНІЗАЦІЇ,
ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ)
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ
ЛІКВІДАЦІЇ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ
РЕОРГАНІЗАЦІЇ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
СТВОРЕННЯ
ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
ВІДОМОСТЕЙ ПРО
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».
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ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ПРИПИНЕННЯ
ВІДОКРЕМЛЕНОГО
ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ (КРІМ
ГРОМАДСЬКОГО
ФОРМУВАННЯ ТА
РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ –
ПІДПРИЄМЦЯ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ
ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ –
ПІДПРИЄМЦЯ,
ЗАРЕЄСТРОВАНУ ДО 01
ЛИПНЯ 2004 РОКУ,
ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ
МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ
ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
ФІЗИЧНИХ ОСІБ –
ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО
ФІЗИЧНУ ОСОБУ –
ПІДПРИЄМЦЯ, ЩО
МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ
ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
ФІЗИЧНИХ ОСІБ –
ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ПРИПИНЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ЗА ЇЇ
РІШЕННЯМ
ВИДАЧА ВИТЯГУ З ЄДИНОГО
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ,
ФІЗИЧНИХ ОСІБ –
ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО,
ПРАВА ДОВІРЧОЇ

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».
Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських
формувань».

Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
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ВЛАСНОСТІ ЯК СПОСОБУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО, ОБ’ЄКТ
НЕЗАВЕРШЕНОГО
БУДІВІНИЦТВА
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
РЕЧОВОГО ПРАВА,
ПОХІДНОГО ВІД ПРАВА
ВЛАСНОСТІ
ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК
БЕЗХАЗЯЙНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА
НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
РЕЧОВИХ ПРАВ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО
СКАСУВАННЯ ЗАПИСУ
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
РЕЧОВИХ ПРАВ НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО,
СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ
ОБТЯЖЕНЬ, СКАСУВАННЯ
РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
РЕЄСТРАТОРА (ЗА СУДОВИМ
РІШЕННЯМ)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ОБТЯЖЕНЬ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ЗАБОРОНА ВЧИНЕННЯ
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ІНШОГО (ВІДМІННОГО
ПРАВА ВЛАСНОСТІ)
РЕЧОВОГО ПРАВА НА
НЕРУХОМЕ МАЙНО
ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ
ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КАДАСТРУ НЕ З ВИНИ
ОРГАНУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ЙОГО ВЕДЕННЯ

Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».

Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».

Стаття 37 Закону України «Про
Державний земельний кадастр»
Пункти 138, 139, 142, 146, 148, 150
Порядку ведення Державного земельного
кадастру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2012 р. № 1051
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2014 р. № 523-р
«Деякі питання надання
адміністративних послуг органів

81

01254

82

00060

83

00060

84

00035

виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг»
НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО
Стаття 36 Закону України «Про
ОСІБ, ЯКІ ОТРИМАЛИ
Державний земельний кадастр»
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО Пункти 165, 166, 167, 167-1, 168, 198, 199
СУБ’ЄКТА РЕЧОВОГО ПРАВА Порядку ведення Державного земельного
У ДЕРЖАВНОМУ
кадастру, затвердженого постановою
ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ
Кабінету Міністрів України від
17.10.2012 № 1051 Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 травня
2014 р. № 523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг»
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З
Закони України «Про Державний
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО земельний кадастр», «Про державну
КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ реєстрацію речових прав на нерухоме
З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО майно та їх обтяжень», Порядок ведення
КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ
Державного земельного кадастру,
ДІЛЯНКУ З ВІДОМОСТЯМИ
затверджений постановою Кабінету
ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЇХ
розпорядження Кабінету Міністрів
ОБТЯЖЕННЯ,ОДЕРЖАНИМИ України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
В ПОРЯДКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ питання надання адміністративних
ВЗАЄМОДІЇ З ДЕРЖАВНОГО послуг органів виконавчої влади через
РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА центри надання адміністративних
НЕРУХОМЕ МАЙНО
послуг»».
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З
Закони України «Про Державний
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО земельний кадастр», «Про державну
КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ реєстрацію речових прав на нерухоме
З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО майно та їх обтяжень», Порядок ведення
КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ
Державного земельного кадастру,
ДІЛЯНКУ З УСІМА
затверджений постановою Кабінету
ВІДОМОСТЯМИ, ВНЕСЕНИМИ Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
ДО ПОЗЕМЕЛЬНОЇ
розпорядження Кабінету Міністрів
КНИГИ,КРІМ ВІДОМОСТЕЙ
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА
питання надання адміністративних
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ЩО
послуг органів виконавчої влади через
ВИНИКЛИ ПІСЛЯ 1 СІЧНЯ 2013 центри надання адміністративних
Р.
послуг»».
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З
Закони України «Про Державний
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО земельний кадастр», «Про державну
КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ реєстрацію речових прав на нерухоме
З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО майно та їх обтяжень», Порядок ведення
КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В
Державного земельного кадастру,
МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ
затверджений постановою Кабінету
АДМІНІСТРАТИВНОМіністрів України від 17.10.2012 № 1051,
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
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центри надання адміністративних
послуг».
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З
Закони України «Про Державний
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО земельний кадастр», «Про державну
КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГІВ реєстрацію речових прав на нерухоме
З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО майно та їх обтяжень», Порядок ведення
КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ Державного земельного кадастру,
У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З
Закони України «Про Державний
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО земельний кадастр», «Про державну
КАДАСТРУ У ФОРМІ
реєстрацію речових прав на нерухоме
ДОВІДОК, ЩО МІСТЯТЬ
майно та їх обтяжень», Порядок ведення
УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ Державного земельного кадастру,
ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ)
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З
Закони України «Про Державний
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО земельний кадастр», «Про державну
КАДАСТРУ У ФОРМІ
реєстрацію речових прав на нерухоме
ВИКОПІЮВАНЬ З
майно та їх обтяжень», Порядок ведення
КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ
Державного земельного кадастру,
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО затверджений постановою Кабінету
КАДАСТРУ КАДАСТРОВОЇ
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
КАРТИ (ПЛАНУ)
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З
Закони України «Про Державний
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО земельний кадастр», Порядок ведення
КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ
Державного земельного кадастру,
ДОКУМЕНТІВ, ЩО
затверджений постановою Кабінету
СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
розпорядження Кабінету Міністрів
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
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ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ
ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ
ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ
ВИТЯГУ
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ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ
ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ
ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА
СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, З
ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
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ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО
НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР
ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)
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ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО
НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ
ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ
ВІДОМОСТЕЙ ПРО
ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У
МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ
ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ
ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
(ВИКОРИСТАННЯ)
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
ВІДОМОСТЕЙ ПРО
ОБМЕЖЕННЯ У

послуг».
Закони України «Про Державний
земельний кадастр», Порядок ведення
Державного земельного кадастру,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
Закон України «Про Державний
земельний кадастр», Порядок ведення
Державного земельного кадастру,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
Закон України “Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям”,
Закон України «Про Державний
земельний кадастр»
Пункти 198, 199 Порядку ведення
Державного
земельного
кадастру,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №
1051 Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2014 р. № 523-р
«Деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг»
Земельний кодекс України, Закон України
«Про Державний земельний кадастр»
Пункти 198, 199 Порядку ведення
Державного
земельного
кадастру,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. №
1051 Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2014 р. № 523-р
«Деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг»
Закон України «Про Державний
земельний кадастр», Порядок ведення
Державного земельного кадастру,
затверджений постановою Кабінету
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ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ,
ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ
ТА ПРИЙНЯТИМИ
ВІДПОВІДНО ДО НИХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ
АКТАМИ, З ВИДАЧЕЮ
ВИТЯГУ
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ)
ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З
ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
Закон України «Про Державний
земельний кадастр», Порядок ведення
Державного земельного кадастру,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО Закон України «Про Державний
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
земельний кадастр», Порядок ведення
ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) Державного земельного кадастру,
ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ
затверджений постановою Кабінету
ТЕРИТОРІЇ
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
АДМІНІСТРАТИВНОрозпорядження Кабінету Міністрів
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
Закон України «Про Державний
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З
земельний кадастр», Порядок ведення
ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З
Державного земельного кадастру,
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО затверджений постановою Кабінету
КАДАСТРУ
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
Закон України «Про Державний
ОБМЕЖЕНЬ У
земельний кадастр», Порядок ведення
ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ З
Державного земельного кадастру,
ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 № 1051,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг».
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ВИДАЧА ВИТЯГУ З
Закон України «Про оцінку земель»,
ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ постанова Кабінету Міністрів України від
ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ 23.11.2011 № 1278 «Про затвердження
ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Методики нормативної грошової оцінки
земель несільськогосподарського
призначення (крім земель населених
пунктів)», постанова Кабінету Міністрів
України від 23.03.1995 № 213 «Про
Методику нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів»,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг», постанова Кабінету Міністрів
України від 16.11.2016 № 831 «Про
затвердження Методики нормативно
грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення»,
постанова Кабінету Міністрів України від
07.02.2018 № 105 «Про проведення
загальнонаціональної (всеукраїнської)
нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та
внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України»,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі
питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних
послуг», наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України від
22.08.2013 № 508 «Про затвердження
Порядку нормативної грошової оцінки
земель несільськогосподарського
призначення (крім земель населених
пунктів», наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України від
25.11.2016 № 489 «Про затвердження
Порядку нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів», наказ
Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 23.05.2017 №
262 «Про затвердження Порядку
нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення».
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО
Закон України «Про державну соціальну
СКЛАД СІМ’Ї
допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
(ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У
наказ Міністерства праці та соціальної

ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ
ОСІБ)

політики України від 22.07.2003 № 204
«Про затвердження форми Декларації
про доходи та майновий стан осіб, які
звернулися за призначенням усіх видів
соціальної допомоги, та довідки про
склад сім’ї або зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб».
Закони України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні», «Про
інформацію», «Про захист персональних
даних», «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України,
посвідчують особи чи її соціальний
статус», постанова Кабінету Міністрів
України від 02.03.2016 № 207 «Про
затвердження Правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного
реєстру».
Закони України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні», «Про
інформацію», «Про захист персональних
даних», «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України,
посвідчують особи чи її соціальний
статус», постанова Кабінету Міністрів
України від 02.03.2016 № 207 «Про
затвердження Правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного
реєстру».
Закони України «Про засудження
комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки»,
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
постанова Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 № 207 «Про затвердження
Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру».
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ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО
РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ, АБО МІСЦЯ
ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ
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ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО
ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ
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ВНЕСЕННЯ ДО ПАСПОРТА
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЗМІНУ
НУМЕРАЦІЇ БУДИНКІВ,
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ
(ПРОСПЕКТІВ, БУЛЬВАРІВ,
ПЛОЩ, ПРОВУЛКІВ,
КВАРТАЛІВ, ТОЩО),
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ,
АДМІНІСТРАТИВНО –
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ,
ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНО
– ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УСТРОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ
Закони України «Про свободу

ПРОЖИВАННЯ
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пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 № 207 «Про затвердження
Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру».
ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ Закони України «Про свободу
ПРОЖИВАННЯ
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 № 207 «Про затвердження
Правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру».
РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ
Закон України «Про адміністративні
ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ
послуги» від 06.09.2012р. №5203-VI;
ДО 14 РОКІВ
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від
21.05.1997р. № 280/97-ВР; Закон України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації
надання адміністративних послуг» від 10
грудня 2015 року № № 888- VIII; Закон
України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в
Україні» від 11 грудня 2003р № 1382-IV
Закон України «Про адміністративні
послуги» Закон України «Про військовий
обов’язок і військову службу» Цивільний
кодекс України Житловий кодекс
Української РСР.
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО
Податковий кодекс України, наказ
НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ
Міністерства доходів і зборів України від
ДІЛЯНОК (ДОВІДКА ФОРМИ 17.01.2014 № 32 «Про затвердження
№ 3 ДФ)»
Порядку видачі довідки про наявність у
фізичної особи земельних ділянок та її
форми».
ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО
Указ Президента України «Про заходи
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА
щодо забезпечення захисту майнових
МАЙНОВИЙ ПАЙ ЧЛЕНА
прав селян у процесі реформування
КОЛЕКТИВНОГО
аграрного сектора економіки», постанова
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОО Кабінету Міністрів України від
ПІДПРИЄМСТВА (МАЙНОВИЙ 28.02.2001 № 177 «Про врегулювання
СЕРТИФІКАТ)
питань щодо забезпечення захисту
майнових прав селян у процесі
реформування аграрного сектору
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економіки».
РЕАЛІЗАЦІЯ ПІЛОТНОГО
Закон України «Про державну
ПРОЕКТУ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ реєстрацію актів цивільного стану»,
РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 13.07.2016 № 502-р «Про
запровадження реалізації пілотного
проекту щодо державної реєстрації
шлюбу».
РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ
Закони України «Про автомобільний
КОЛІСНИХТРАНСПОРТНИХ транспорт», «Про дорожній рух»,
ЗАСОБІВ УСІХКАТЕГОРІЙ
розпорядження Кабінету Міністрів
ВІТЧИЗНЯНОГО
України від 14.05.2014 № 523- р «Деякі
ВИРОБНИЦТВА ТА КРАЇН
питання адміністративних послуг
СНД АБО ЇХ
органів виконавчої влади через центри
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ З
надання адміністративних послуг»
ВИДАЧЕЮ СВІДОЦТВА ПРО
РЕЄСТРАЦІЮТАНОМЕРНИХ
ЗНАКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З
ВСТАНОВЛЕННЯМ
ГАЗОБАЛОННОГО
ОБЛАДНАННЯ АБО У
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ
АНКЕТНИХ ДАНИХ
ВЛАСНИКА
РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ
Закони України «Про автомобільний
МОПЕДІВ АБО ЇХ
транспорт», «Про дорожній рух»,
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ З
розпорядження Кабінету Міністрів
ВИДАЧЕЮ СВІДОЦТВА ПРО України від 14.05.2014 № 523- р «Деякі
РЕЄСТРАЦІЮ ТА НОМЕРНИХ питання адміністративних послуг
ЗНАКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ органів виконавчої влади через центри
АНКЕТНИХ ДАНИХ
надання адміністративних послуг»
ВЛАСНИКА
Закони України «Про автомобільний
РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО
транспорт», «Про дорожній рух»,
МОТОТРАНСПОРТУ,
розпорядження Кабінету Міністрів
ПРИЧЕПІВВІТЧИЗНЯНОГО
ВИРОБНИЦТВАТА КРАЇН СНД України від 14.05.2014 № 523- р «Деякі
питання адміністративних послуг
АБО ЇХ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ З
ВИДАЧЕЮ СВІДОЦТВА ПРО органів виконавчої влади через центри
РЕЄСТРАЦІЮ ТА НОМЕРНИХ надання адміністративних послуг»
ЗНАКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ
АНКЕТНИХ ДАНИХ
ВЛАСНИКА
РЕЄСТРАЦІЯ НОВИХ
Закони України «Про автомобільний
КОЛІСНИХ
транспорт», «Про дорожній рух»,
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
розпорядження Кабінету Міністрів
УСІХКАТЕГОРІЙ
України від 14.05.2014 № 523- р «Деякі
ІНОЗЕМНОГО
питання адміністративних послуг
ВИРОБНИЦТВА АБО ЇХ
органів виконавчої влади через центри
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ З
надання адміністративних послуг»
ВИДАЧЕЮ СВІДОЦТВА ПРО
РЕЄСТРАЦІЮ ТА НОМЕРНИХ
ЗНАКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З

ВСТАНОВЛЕННЯМ
ГАЗОБАЛОННОГО
ОБЛАДНАННЯ АБО У ЗВ’ЯЗКУ
ІЗ ЗМІНОЮ АНКЕТНИХ
ДАНИХ ВЛАСНИКА
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РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО
МОТОТРАНСПОРТУ,
ПРИЧЕПІВ
ІНОЗЕМНОГО
ВИРОБНИЦТВА
АБО ЇХ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ З
ВИДАЧЕЮ СВІДОЦТВА ПРО
РЕЄСТРАЦІЮ ТА НОМЕРНИХ
ЗНАКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ
АНКЕТНИХ ДАНИХ
ВЛАСНИКА
ВИДАЧА НОВОГО
ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ НА
ПРАВО КЕРУВАННЯ
ТРАНСПОРТНИМИ
ЗАСОБАМИ ЗАМІСТЬ
ВТРАЧЕНОГО АБО
ВИКРАДЕНОГО
ОБМІН ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
НА ПРАВО КЕРУВАННЯ
ТРАНСПОРТНИМИ
ЗАСОБАМИ (БЕЗ СКЛАДАННЯ
ІСПИТІВ)

КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА
«ЄМАЛЯТКО»:

Закони України «Про автомобільний
транспорт», «Про дорожній рух»,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14.05.2014 № 523- р «Деякі
питання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг»

Закони України «Про автомобільний
транспорт», «Про дорожній рух»,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14.05.2014 № 523- р «Деякі
питання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг»
Закони України «Про автомобільний
транспорт», «Про дорожній рух»,
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14.05.2014 № 523- р «Деякі
питання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри
надання адміністративних послуг»
Постанова Кабінету Міністрів України
від 10.07.2019 № 691 «Про реалізацію
експериментального проекту щодо
створення сприятливих умов для
реалізації прав дитини», Порядок
надання комплексної послуги
«єМалятко»», затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від
27.12.2019 № 1166.
Закон України « Про державну
реєстрацію актів цивільного стану»

1)ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
НАРОДЖЕННЯ ТА
ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ
ДИТИНИ
2)РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ
Закон України « Про свободу
ПРОЖИВАННЯ
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні»
3)ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ Закон України «Про державну допомогу
ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ сім’ям з дітьми»
4)ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ Закон України «Про охорону дитинства»
НА ДІТЕЙ, ЯКІ

ВИХОВУЮТЬСЯ У
БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ
5)ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ
ПРО ДИТИНУ ДО РЕЄСТРІВ
ПАЦІЄНТІВ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ В
ЦЕНТРАЛЬНІЙ БАЗІ ДАНИХ
ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
6) РЕЄСТРАЦІЯ У
ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ -ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ
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7) ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ
БАТЬКІВ БАГАТОДІТНОЇ
СІМ’Ї ТА ДИТИНИ З
БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї
8) ВИЗНАЧЕННЯ
НАЛЕЖНОСТІ
НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ
ДО ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНИ
9) ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО НОВОНАРОДЖЕНУ
ДИТИНУ ДО ЄДИНОГО
ДЕРЖАВНОГО
ДЕМОГРАФІЧНОГО РЕЄСТРУ
ЗПРИСВОЄННЯМ
УНІКАЛЬНОГОНОМЕРА
ЗАПИСУ В НЬОМУ
ПРИЗНАЧЕННЯ/ВИПЛАТА
ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ/
МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
(ІНШИХ ВИПЛАТ)
ПЕРЕДБАЧЕНИХ РІШЕННЯМИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ТА МІСЬКОЇ РАДИ

РЕЄСТРАЦІЯ ПАСІКИ

Закон України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування
населення»

Податковий кодексУкраїни

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про громадянство
України»

Закон України «Про Єдиний державний
демографічний реєстрта документи, що
підтверджують громадянство
України,посвідчують особу чи її
спеціальний статус»

Закон України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в
Україні» від 21.03.1991 № 875-XII
Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.04.2017 № 256 «Деякі питання
використання коштів державного
бюджету для виконання заходів із
соціального захисту дітей, сімей, жінок
та інших найбільш вразливих категорій
населення»
Закон України «Про бджільництво»,
Порядок реєстрації пасіки, який
затверджений наказом Мінекономіки від
19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у
сфері бджільництва».

Примітка: послуги передбачені переліком надаються після отримання відповідних повноважень від органів
виконавчої влади, укладання всіх необхідних договорів (меморандумів), встановлення необхідного програмного
забезпечення та технічного обладнання.

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 47-9/VIII

Про розроблення детальних планів територій
З метою визначення планувальної організації, функціонального
призначення, просторової композиції та параметрів забудови земельних ділянок
та врахування інтересів Корюківської міської територіальної громади,
відповідно до ст.ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної
документації на місцевому рівні», Порядку розроблення містобудівної
документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011
року № 290 та Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження
містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України №926 від 01.09.2021 р., враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Замовити розроблення:
1.1. Детального плану території для розміщення індустріального парку
«Корюківка-1» в м. Корюківка Корюківської міської ради Корюківського
району Чернігівської області орієнтовною площею 22,00 га;
1.2. Детального плану території для розміщення індустріального парку
«Корюківка-2» за межами міста Корюківка Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області орієнтовною площею 85,00 га;

1.3. Детального плану території для будівництва житлових котеджів в
с. Бреч Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області
орієнтовною площею 1,50 га.
2. Визначити розробників детальних планів територій у вказаних межах та
укласти договори на розробку містобудівної документації, в яких Корюківська
міська рада – «Замовник», підрядна організація – «Розробник».
3. Розробникам, після громадського обговорення розроблених детальних
планів територій та розгляду на архітектурно-містобудівній раді, передати
проєкти детальних планів територій Замовнику на затвердження.
4. Начальнику Відділу архітектури, містобудування та житловокомунального господарства Корюківської міської ради – головному архітектору
(Лихотинській Л.А.) забезпечити оприлюднення затверджених детальних
планів протягом 10 днів з дня їх затвердження.
5. Секретарю міської ради (Плющ А.В.) забезпечити оприлюднення даного
рішення в порядку визначному чинним законодавством України.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 48-9/VIII

Про затвердження Порядку присвоєння,
зміни та коригування адрес об’єктам будівництва
та об’єктам нерухомого майна на території
Корюківської міської територіальної громади
З метою встановлення на території Корюківської міської територіальної
громади єдиного функціонального механізму надання та зміни адрес,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовищ, керуючись ст. 358 Цивільного Кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
«Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого
майна», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021
року № 690, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам
будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської
територіальної громади, що додається.
2. Органом, уповноваженим на присвоєння, зміну, коригування,
анулювання адрес об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна визначити
виконавчий комітет Корюківської міської ради (далі – уповноважений орган з
присвоєння адрес).
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення шостої сесії
Корюківської міської ради сьомого скликання від 25 травня 2017 року «Про

затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам
нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної громади».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 р. № 48-9/VIII

ПОРЯДОК
присвоєння, зміни та коригування адрес
об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території
Корюківської міської територіальної громади

м. Корюківка
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам будівництва
та об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської територіальної
громади (далі − Порядок) встановлює єдиний функціональний механізм
надання адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та
анулювання на території Корюківської міської ради.
1.2. Порядок діє на території Корюківської міської територіальної громади
і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території
органами влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та
організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно
або тимчасово проживають на відповідній території.
1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни
вживаються в таких значеннях:
адреса – унікальна структурована сукупність реквізитів, що
використовуються для ідентифікації об’єкта та визначення місця його
розташування на місцевості;
житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням
вимог, встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами та
нормативними документами, і призначена для постійного у ній проживання;
блоковані будинки - два та більше житлових (садибного типу, садові,
дачні) будинки заввишки не більше чотирьох поверхів, у яких є хоча б одна
спільна стіна, збудовані на межі окремих земельних ділянок за різними
кадастровими номерами. Кожен блокований будинок є окремим об’єктом
нерухомості і йому присвоюється окремий номер по вулиці (провулку тощо);
будинок квартирного типу - дво- або багатоквартирний житловий будинок,
у якому квартири є окремими об’єктами нерухомого майна. Будинки
квартирного типу можуть бути одноповерховими та багатоповерховими;
будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій
земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових)
приміщень. Будинки садибного типу належать, як правило, до малоповерхової
забудови;
квартира - сукупність житлових і допоміжних приміщень, які мають
окремий вихід на сходову клітку, в коридор (площі загального користування)
або на земельну ділянку або прилеглу територію;
нежитлове приміщення (група нежитлових приміщень) - сукупність
нежитлових приміщень, які мають сполучення між собою та окремий вихід на
сходову клітку, коридор або земельну ділянку чи прилеглу територію і є
самостійним об'єктом цивільно-правових відносин;
вбудовані приміщення - приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму
будівлі;

вбудовано-прибудовані приміщення - приміщення, частина внутрішнього
об’єму яких є частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина прибудованою;
прибудовані приміщення - приміщення, що прибудовані до основної
будівлі та мають з нею хоча б одну спільну стіну;
гараж - будівля (споруда), частина будівлі (споруди) або комплекс будівель
(споруд) із приміщеннями для постійного або тимчасового зберігання
автотранспортних та інших мототранспортних засобів, з елементами технічного
обслуговування (або без таких);
допоміжні будівлі - будівлі, які виконують функцію допоміжного
господарського призначення та інженерного забезпечення основних будинків;
допоміжні приміщення будинку - приміщення, призначені для
забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його
мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні
відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);
назва поіменованого об’єкта - назва гідрографічного, соціальноекономічного, природно-заповідного, лінійного або іншого подібного об’єкта за
межами населених пунктів, визначеного відповідно до компетенції в
установленому порядку центральним органом виконавчої влади, місцевою
держадміністрацією або органом місцевого самоврядування;
машино-місце - необхідна для встановлення одного автомобіля площа, що
складається з площі горизонтальної проекції нерухомого екіпажа з додаванням
розривів наближення (захисних зон) до сусідніх екіпажів або будь-яких
перешкод;
реквізит адреси «номер окремої частини об’єкта» - реквізит адреси об’єкта
будівництва, об’єкта нерухомого майна, що визначає номер квартири,
гаражного боксу, гаражу, машиномісця, іншого житлового та нежитлового
приміщення, яке є самостійним об’єктом права на нерухоме майно;
ідентифікатором об’єкта будівництва (закінченого будівництвом об’єкта) є
унікальний набір даних (послідовність символів), що присвоюється об’єкту
будівництва або закінченому будівництвом об’єкту автоматично програмними
засобами Реєстру будівельної діяльності та використовується для ідентифікації
такого об’єкта.
Категорії вулиць під час присвоєння адрес визначаються відповідно до
додатка Ж-1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
1.4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:
1.4.1. Об’єктів будівництва, будинків, будівель, споруд, квартир, гаражних
боксів, гаражів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень, які є
самостійними об’єктами нерухомого майна.;
1.4.2. Існуючих об’єктів нерухомого майна з метою упорядкування
нумерації (житлові будинки, садиби, адміністративні, громадські, господарські,
промислові та побутові будівлі і споруди або їхні частини, вбудовані
приміщення, гаражі тощо);

1.4.3. Закінчених будівництвом об’єктів в разі їх об’єднання, поділу,
виділення частки;
1.4.4. Самочинно збудованих об’єктів, на які визнано право власності за
рішенням суду після прийняття в експлуатацію таких об’єктів.
1.5. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:
1.5.1. Тимчасовим спорудам;
1.5.2. Будівлям та спорудам, що є приналежністю відповідної будівлі або
споруди або їх складовою частиною;
1.5.3. Земельним ділянкам;
1.5.4. Автомобільним дорогам (крім вулиць і доріг населених пунктів):
1) автомобільним дорогам загального користування;
2) відомчим (технологічним) автомобільним дорогам;
3) автомобільним дорогам на приватних територіях;
1.5.5. Залізницям:
1) залізничним коліям магістральним;
2) під’їзним, станційним та сортувальним коліям;
3) залізничним коліям метрополітенів;
4) трамвайним коліям;
5) залізничним підвищеним коліям та естакадам;
6) залізничним коліям промислових підприємств;
1.5.6. Злітно-посадковим смугам:
1) злітно-посадковим смугам для злету та посадки;
2) злітно-посадковим смугам для маневрування та стоянки літаків та інших
літальних апаратів;
1.5.7. Мостам, естакадам, тунелям:
1) автомобільним мостам, віадукам, шляхопроводам та естакадам;
2) залізничним мостам, віадукам та естакадам;
3) мостам наплавним та поромам;
4) мостам пішохідним;
5) тунелям автодорожним;
6) тунелям залізничним;
7) тунелям комбінованим;
8) тунелям метрополітенів;
9) тунелям пішохідним;
10) наземним та підземним пішохідним переходам;
1.5.8. Портам, каналам, греблям та іншим водним спорудам:
1) внутрішнім підхідним, судноплавним каналам, операційним акваторіям
причалів, якірним стоянкам, іншим підводним гідротехнічним спорудам
штучного та природного походження;
2) акведукам, дюкерам, спорудам дорожнього водовідводу;
3) каналам магістральних зрошувальних систем;
4) спорудам систем водозабезпечення землеробства;
5) спорудам осушувальних систем;
6) спорудам зливових мереж;

7) спорудам зрошувального та осушувального господарства тощо;
1.5.9. Магістральним трубопроводам, комунікаціям та лініям
електропередачі:
1) нафтопроводам магістральним;
2) газопроводам магістральним;
3) конденсатопроводам та продуктопроводам магістральним;
4) водоводам магістральним та відводам від них;
5) лініям та спорудам телекомунікацій;
6) радіорелейним системам та магістральним кабельним мережам;
7) спорудам та системам радіозв’язку;
8) магістральним лініям електропередачі кабельним - КЛЕП високої
напруги;
9) магістральним лініям електропередачі повітряним - ЛЕП високої
напруги;
10) лініям електричним розподільним середньої напруги;
1.5.10. Місцевим трубопроводам та комунікаціям:
1) місцевим трубопроводам для транспортування газу;
2) місцевим водопровідним мережам;
3) місцевим тепловим мережам;
4) місцевим мережам для транспортування пари та стисненого повітря;
5) водяним свердловинам, колодязям, бюветам;
6) водонапірним баштам, фонтанам;
7) місцевим каналізаційним та водостічним мережам;
8) колекторам каналізаційним;
9) установкам для перероблення стічних вод;
10) місцевим електросиловим мережам;
1.5.11. Об’єктам самочинного будівництва, без наявності оформлених
документів відповідно до законодавства та цього Порядку;
1.5.12. Будівлям і спорудам, що входять до складу домоволодіння.
1.6. Підставами для зміни адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта
є:
1) зміни в адміністративно-територіальному устрої (у тому числі зміна
назви області, району, населеного пункту);
2) зміна назви вулиці, її об’єднання та поділ;
3) зміна назви гідрографічного, соціально-економічного, природнозаповідного або іншого подібного об’єкта;
4) об’єднання, поділ закінчених будівництвом об’єктів, виділення частки із
закінченого будівництвом об’єкта;
5) упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна.
Рішення про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці
або назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або
іншого подібного об’єкта є одночасно рішенням про зміну адреси.
У разі якщо відповідно до законодавства прийнято рішення про зміну меж
адміністративно-територіальної одиниці, об’єднання та поділу вулиці,

виконавчий комітет Корюківської міської ради здійснює впорядкування
нумерації (у разі необхідності такого впорядкування).
2. РОЗГЛЯД ЗАЯВ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ
РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ, ЗМІНИ АБО
КОРИГУВАННЯ АДРЕС ОБ’ЄКТАМ БУДІВНИЦТВА ТА ОБ’ЄКТАМ
НЕРУХОМОГО МАЙНА
2.1. Для присвоєння чи зміни адрес об’єктам будівництва або об’єктам
нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи подають
відповідну заяву до Корюківської міської ради.
2.2. Адреса (окрім реквізиту - номеру квартири, гаражного боксу, гаражу,
машиномісця, іншого житлового та нежитлового приміщення, які є
самостійними об’єктами нерухомого майна) присвоюється, змінюється,
коригується, анулюється шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим
комітетом Корюківської міської ради.
2.3. Заявник має право подати заяву із зазначенням прізвища, імені, по
батькові заявника та реєстраційного номера облікової картки платника податків
(за наявності) - для фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій
України - для юридичної особи особисто, через уповноважену особу, надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення або в електронній формі.
2.4. Для присвоєння адреси об’єкту будівництва (до прийняття об’єкта
в експлуатацію) та/або об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта
в експлуатацію) до заяви додаються:
2.4.1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування
земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт (крім
випадків, встановлених Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння
адрес), - у разі, якщо право власності або користування земельною ділянкою не
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
У разі якщо право власності або користування земельною ділянкою
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то у
заяві вказується кадастровий номер земельної ділянки;
2.4.2. Генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта
на підставі проєктної документації на будівництво) - у разі подання заяви про
присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва;
2.4.3. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у
разі подання заяви про присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва (якщо
відомості про такий документ не внесено до єдиного реєстру документів, що
дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про

повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання
зазначених документів);
2.4.4. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта, - у разі подання заяви про присвоєння
адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта (якщо відомості про такий
документ не внесено до єдиного реєстру документів, що дають право на
виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на
доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених
документів). Для житлових будинків з господарськими будівлями, збудованих
до 05 серпня 1992 року - технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна.
2.4.5. Копія затвердженої проєктної документації та пропозиції щодо
нумерації окремих частин об’єкта – в разі присвоєння адреси об’єкту нового
будівництва, частинами якого є «окремі частини об’єкта»;
2.4.6. Копія затвердженої проєктної документації, матеріалів технічної
інвентаризації та пропозиції щодо нумерації окремих частин об’єкта – в разі
присвоєння адреси закінченому будівництвом об’єкту, частинами якого є
«окремі частини об’єкта»;
2.4.7. Копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання
документів поштовим відправленням або в електронній формі;
2.4.8. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі
подання документів представником поштовим відправленням або в електронній
формі;
2.4.9. У випадку якщо право спільної власності на об’єкт нерухомого
майна мають дві або більша кількість осіб, до заяви додається письмова згода
всіх співвласників даного об’єкта або їх представників у відповідності до
закону.
Присвоєння адреси не потребує подання документів, що посвідчують
право власності або користування земельною ділянкою, у разі присвоєння
адреси об’єктам, визначеним частиною четвертою статті 34 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності».
2.5. Для присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту
нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду до
заяви додаються:
2.5.1. Копія документа, що посвідчує право власності або користування
земельною ділянкою, на якій споруджено об’єкт (крім випадків, встановлених
Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес), - у разі, якщо право
власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
У разі якщо право власності або користування земельною ділянкою
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то у
заяві вказується кадастровий номер земельної ділянки;

2.5.2. Генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта
на підставі проєктної документації на будівництво) – у разі подання заяви про
присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва (за наявності);
2.5.3. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у
разі присвоєння адреси об’єкту будівництва (якщо такий документ не внесений
до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та
будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову
у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (за наявності);
2.5.4. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта, - у разі подання заяви про присвоєння
адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта (якщо відомості про такий
документ не внесено до єдиного реєстру документів, що дають право на
виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на
доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених
документів (за наявності);
2.5.5. Копія рішення суду щодо визнання права власності на самочинно
збудований об’єкт;
2.5.6. Копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання
документів поштовим відправленням або в електронній формі;
2.5.7. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі
подання документів представником поштовим відправленням або в електронній
формі.
2.6. Для зміни адреси об’єкта нерухомого майна (окремої частини
об’єкта нерухомого майна) (зміна в адміністративно-територіальному
устрої, зміна назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці, іншої
назви, об’єднання вулиць, упорядкування нумерації) до заяви додаються:
2.6.1. Документація, що підтверджує необхідність прийняття рішення про
зміну адреси об’єкту нерухомого майна (окремої частини об’єкту нерухомого
майна);
2.6.2. Копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання
документів поштовим відправленням; або в електронній формі;
2.6.3. Копія документу, що посвідчує право власності об’єкта нерухомого
майна (окремої частини об’єкта нерухомого майна).
В разі відсутності правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого
майна, подаються інші документи, що підтверджують факт володіння або
користування майном (дозвільні документи на будівництво, документи
бухгалтерського обліку, виписки з погосподарських книг, тощо).
2.6.4. Засвідчена належним чином копія довіреності, у разі подання заяви
та пакету документів уповноваженою особою.
2.6.5. У разі, якщо заявник перебуває в процесі оформлення спадщини на
об’єкт нерухомого майна, що потребує зміни адреси, для такої зміни додатково

до вищезазначених документів подається витяг зі спадкового реєстру та довідка
про те, що замовник входить в коло спадкоємців власника нерухомого майна.
2.6.6. Упорядкування адрес об’єктів нерухомого майна допускається з
ініціативи виконавчого комітету Корюківської міської ради у разі виникнення
підстав, передбачених п.1.6. цього Порядку.
2.7. Для зміни адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта у разі
його об’єднання, поділу або виділення частки з об’єкта нерухомого майна
(крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо) до заяви
додаються:
2.7.1. Документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна
до його об’єднання, поділу або виділення частки, - у разі, якщо право власності
на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно;
2.7.2. Копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі
частки із спільного майна або відповідне рішення суду - у разі, якщо об’єкт
перебуває у спільній власності;
2.7.3. Документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта (крім випадків, якщо об’єкт нерухомого майна
створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення
будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання
дозволу на їх проведення), - у разі, якщо відомості про прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта не внесено до Реєстру
будівельної діяльності;
2.7.4. Технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна - у
разі, якщо технічний паспорт створений без використання Реєстру будівельної
діяльності;
2.7.5. Копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання
документів поштовим відправленням;
2.7.6. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі
подання документів представником поштовим відправленням або в електронній
формі.
2.8. У разі якщо після присвоєння адреси відбулося коригування
проєктної документації, що може вплинути на визначення адреси об’єкта
нового будівництва (зміна місця розташування об’єкта, головного входу,
зміна кількості об’єктів тощо), замовник звертається із заявою про
коригування адреси щодо об’єкта будівництва, до якої додаються:
2.8.1. Генеральний план об’єкта будівництва (у разі спорудження об’єкта
на підставі проєктної документації на будівництво) - у разі подання заяви про
коригування адреси щодо об’єкта будівництва;
2.8.2. Копія документа, що посвідчує особу заявника, - у разі подання
документів поштовим відправленням або в електронній формі;

2.8.3. Копія документа, що засвідчує повноваження представника, - у разі
подання документів представником поштовим відправленням або в електронній
формі.
2.9. Копії документів, що подаються для присвоєння, зміни або
коригування адреси, засвідчуються замовником (його представником).
Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що
посвідчує його особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус».
2.10. Розгляд заяв і доданих документів та підготовка проєктів рішень
виконавчого комітету Корюківської міської ради (далі − виконавчий комітет)
здійснюється виконавчим апаратом міської ради (далі − виконавчий апарат) у
термін, передбачений законодавством (у разі наявності та відповідності всіх
документів).
2.11. Підставами для відмови у присвоєнні, зміні або коригуванні адреси є:
2.11.1. Подання неповного пакета документів;
2.11.2. Виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих
документах, що підтверджено документально;
2.11.3. Подання заяви особою, яка не є замовником або його
представником – у разі подання заяви щодо об’єкта будівництва, або не є
власником (співвласником) об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву
про зміну адреси, або його (їх) представником;
2.11.4. Подання заяви до органу з присвоєння адреси, який не має
повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній
території.
2.12. Відмова у зміні адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта з
підстав, не передбачених пункті 2.11. цього Порядку, не допускається.
Після усунення причин, що були підставою для відмови у зміні адреси
щодо закінченого будівництвом об’єкта, заявник може повторно подати
документи для зміни адреси.
2.13. Для належного визначення адресного номеру об’єкта нерухомості
працівник Відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального
господарства Корюківської міської ради, або інша визначена особа (у разі
необхідності − з виходом на місце) перевіряє відповідність картографічних
матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна
та земельних ділянок.
Для встановлення фактичного розташування об’єкту нерухомого майна на
відповідній території, у разі необхідності, залучаються старости відповідних
старостинських округів Корюківської міської ради, а також до уваги беруться
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2.14. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси,
відсутності або невідповідності документів, зазначених у пунктах 2.4.-2.8.
цього Порядку, виконавчим апаратом у термін, передбачений законодавством,
надається заявнику мотивована письмова відповідь щодо неможливості
присвоєння, зміни або коригування адреси.
2.15. За результатами розгляду заяв та матеріалів, працівник Відділу
архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства
Корюківської міської ради, або інша визначена особа готує та виносить на
розгляд виконавчого комітету проєкт рішення з питань щодо присвоєння,
зміни, коригування або анулювання адрес об’єктам нерухомого майна.
2.16. Рішення про присвоєння/відмову у присвоєнні адреси повинно
додатково містити відомості про місце розташування об’єкта згідно з
документом, що дає право на виконання будівельних робіт (у разі присвоєння
адреси щодо об’єкта будівництва), або документом, що засвідчує прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (у разі присвоєння адреси
щодо закінченого будівництвом об’єкта).
2.17. Рішення про зміну, коригування адреси повинно додатково містити
відомості про попередню адресу щодо закінченого будівництвом об’єкта.
2.18. Рішення про відмову у присвоєнні, зміні, коригуванні адреси повинно
містити посилання на відповідну норму (пункт, статтю) законодавства із
зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а
також відомості про те, яке саме положення поданого заявником документа не
відповідає вимогам законодавства.
2.19. Доступ заявника до отримання рішення щодо присвоєння, зміни або
коригування адреси надається за допомогою електронної системи та
здійснюється через Реєстр будівельної діяльності або іншу державну
інформаційну систему.
За окремим зверненням замовник або уповноваженої ним особа (за
наявності підтверджуючих повноваження документів) може отримати витяг з
Реєстру будівельної діяльності щодо прийняття рішення виконавчим комітетом
міської ради у паперовій формі.
2.20. Зміна адреси з реквізитом «номер окремої частини об’єкта»
здійснюється в порядку упорядкування нумерації окремих частин об’єкта.

2.21. У разі виявлення дублювання номерів окремих частин об’єкта зміна
(коригування) адреси здійснюється на підставі рішення суду, крім випадку,
визначеного абзацом другим цього пункту.
У разі коли всі окремі частини об’єкта з однаковими адресами є
комунальною або державною власністю та належать одному власнику, їх
адреси можуть бути змінені в порядку упорядкування нумерації окремих
частин об’єкта.
2.22. Присвоєння, зміна, коригування, анулювання адреси об’єкта
нерухомого майна здійснюється виключно з використанням Реєстру
будівельної діяльності, відомості до якого заносяться працівником Відділу
архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, або
іншою, визначеною виконавчим комітетом, особою.
2.23. Адреса вважається присвоєною з дня внесення до Реєстру будівельної
діяльності інформації про її присвоєння.
2.24. Рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва повинно містити
відомості про ідентифікатор об’єкта будівництва.
2.25. Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, які
будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (крім
будинків, які містять дві та більше квартир, споруджених відповідно до
законодавства), не потребують прийняття рішення про присвоєння адреси.
Адресою такого об’єкта вважається місце розташування земельної ділянки,
на якій споруджено відповідний будинок, згідно із відомостями Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно. За бажанням замовника такому
об’єкту може бути присвоєно адресу.
2.26. Документи, що подаються для присвоєння, зміни або коригування
адреси об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна повинні
відповідати таким вимогам:
2.26.1. Документи мають викладатися державною мовою;
2.26.2. Текст документів має бути розбірливим (написаний машинодруком
або від руки друкованими літерами);
2.26.3. Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені
слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні
помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають
змоги однозначно тлумачити зміст;
2.26.4. Документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з
вимогами, визначеними законодавством.
В разі подання документів з порушенням вимог, визначених в п.2.26 цього
Порядку, такі документи можуть бути залишені без розгляду та повернуті

заявнику, про що повідомляється заявник протягом п’яти робочих днів з дня
подачі заяви.
3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТІВ АДРЕС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
НАДАННЯ
3.1. Реквізитами адреси є:
1) назва держави - Україна;
3) назва області – Чернігівська область;
4) назва району – Корюківський район;
5) назва населеного пункту, а для об’єктів, розташованих за його межами, назва найближчого населеного пункту (територіальної громади), розташованого
у межах відповідного району (територіальної громади);
6) назва гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного
або іншого подібного об’єкта (за наявності).
Перелік гідрографічних, соціально-економічних, природно-заповідних або
інших подібних об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит адреси на
певній території, затверджується виконавчим комітетом Корюківської міської
ради;
7) назва вулиці, площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї,
провулку, узвозу тощо (далі - вулиця) (за наявності);
8) номер об’єкта (будинку, будівлі, споруди);
9) номер корпусу - для об’єктів, які складаються з декількох корпусів;
10) номер квартири, гаражного боксу, гаражу, машиномісця, іншого
житлового та нежитлового приміщення, яке є самостійним об’єктом
нерухомого майна (за наявності).
Даний реквізит адреси визначається замовником у проєктній документації
на будівництво об’єкта (на планах поверхів), а також такий реквізит в
індивідуальному (садибному) житловому будинку, садовому, дачному будинку,
які відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
споруджені без проєктної документації, визначається у технічному паспорті на
будинок, складеному за результатами технічної інвентаризації.
У разі поділу або об’єднання окремих частин об’єкта нерухомого майна
(квартир, житлових та нежитлових приміщень) даний реквізит адреси об’єкта
нерухомого майна визначається замовником відповідно до Порядку присвоєння
адрес та зазначається у проєктній документації на будівництво об’єкта,
документах, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і
засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
11) «назва поіменованого об’єкта» - використовується для об’єктів, що
розташовані за межами населених пунктів, замість реквізиту «назва населеного
пункту» у разі, коли ідентифікувати об’єкт без зазначення такої назви
неможливо.
Для визначення назви поіменованого об’єкта використовуються
інформаційні ресурси системи містобудівного кадастру (за наявності),

інтегровані з ним системи та/або Державного реєстру географічних назв для
географічних об’єктів, що внесені до нього.
Назва поіменованого об’єкта в адресі зазначається перед реквізитом адреси
«назва вулиці». Якщо у складі поіменованого об’єкта такий реквізит відсутній,
назва вулиці не зазначається.
3.2. Визначення реквізитів адреси «номер об’єкта (групи будівель та
споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), будівлі, споруди)»,
«номер корпусу об’єкта» здійснюється:
3.2.1. Для нумерування об’єктів використовуються арабські цифри. Номер
об’єкта може також містити літеру. Літера використовується у разі, коли
відсутня можливість забезпечити послідовну нумерацію будівель,
розташованих вздовж вулиці, (наприклад, у разі будівництва двох чи більше
будівель замість однієї, поділу будівель на дві чи більше блоковані). Також
може використовуватися літера для будівель, що розташовані (або будуються)
посеред кварталу та не мають фасаду, що виходить на вулицю. У такому разі
номер найближчої житлової будівлі (для інших житлових) або споруди (для
інших споруд), яка має фасад, який виходить на вулицю, отримує літеру «А», а
будівля чи будівлі (споруда чи споруди) відповідно отримують інші літери.
Для нумерації об’єктів використовуються великі літери українського
алфавіту в такій послідовності: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «И», «К»,
«Л», «М», «Н», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х», «Ц», «Ч», «Ш», «Ю», «Я».
Літера зазначається після номера через дефіс;
3.2.2. До адреси декількох об’єктів під одним номером (об’єктів, що
складаються з декількох корпусів) додається номер об’єкта (корпусу, ділянки
або будинку (садового, дачного), гаражу, елінгу, ангару тощо), який
позначається арабською цифрою через пробіл після слова, що характеризує
об’єкт («корпус», «гараж» тощо) (наприклад, № 12, корпус 1; № 4, гараж 112).
Реквізит адреси «номер корпусу» може застосовуватися для існуючих
об’єктів з поділом на корпуси та для об’єктів будівництва, що за проєктною
документацією визначені як єдиний (комплексний) об’єкт, та складається з
окремо розташованих або зблокованих будівель;
3.2.3. Для об’єктів, що є окремою частиною об’єкта (місце, паркомісце або
машиномісце, вбудований гараж тощо), застосовується реквізит адреси «номер
окремої частини об’єкта». Для вбудованих та прибудованих приміщень,
господарських будівель та споруд, гаражів, інших об’єктів у складі садиби,
садового, дачного будинку не застосовується окрема нумерація;
3.2.4. Нумерування об’єктів, фасад яких виходить на вулицю, здійснюється
послідовно від центру населеного пункту з непарними номерами на лівому боці
вулиці (починаючи з 1) і парними номерами на правому боці вулиці
(починаючи з 2);
3.2.5. Об’єкти, фасад яких виходить на вулицю, що утворює кільце,
нумеруються послідовно за годинниковою стрілкою від центру населеного
пункту з непарними номерами на лівому боці вулиці (починаючи з 1) і парними
номерами на правому боці вулиці (починаючи з 2);

3.2.6. Визначення номерів об’єктів, фасади яких утворюють периметр
площі (майдану), здійснюється за годинниковою стрілкою починаючи від
вулиці більш високої категорії від центру міста. При цьому послідовність
номерів об’єктів на наскрізних вулицях, що примикають до площі (майдану),
переривається. У разі коли кутовий об’єкт має головний фасад і значну
протяжність вздовж вулиці, що примикає, номер визначається за вулицею, а не
за площею (майданом);
3.2.7. Визначення номерів об’єктів, фасади яких виходять на вулицю з
односторонньою забудовою, здійснюється послідовно у порядку їх
розташування починаючи від центру населеного пункту;
3.2.8. У разі коли відсутня можливість нумерування об’єктів відповідно до
пунктів 3.2.1.-3.2.9. цього Порядку, нумерування здійснюється відповідно до
сторін світу (із заходу на схід або із півночі на південь) з нумеруванням
об’єктів непарними номерами по лівому боці вулиці (починаючи з 1) і парними
номерами по правому боці вулиці (починаючи з 2);
3.2.9. Нумерування об’єкта, фасад якого виходить на вулицю та для якого
виходячи з уже наявної нумерації інших об’єктів неможливо визначити номер,
який є цілим числом, здійснюється за номером найближчого об’єкта з
найменшим номером на відповідному боці вулиці, до якого додається літера;
3.2.10. Об’єкти, фасад яких не виходить на вулицю, нумеруються шляхом
присвоєння номера одного з існуючих об’єктів, головний фасад якого виходить
на вулицю, з додаванням до нього літери (крім об’єктів, призначених для
обслуговування основного об’єкта);
3.2.11. Для кожного блокованого будинку визначається окремий номер як
для самостійного об’єкта;
3.2.12. Групі будівель та споруд підприємства (як єдиного майнового
комплексу) присвоюється єдиний номер об’єкта;
3.2.13. Номер об’єкта, який виділено із складу групи будівель та споруд
підприємства (як єдиного майнового комплексу), що мають єдину адресу,
визначається за номером цієї групи будівель та споруд з додаванням літери або
номера корпусу починаючи з 1;
3.2.14. Об’єкти, які розташовані на території із складним рельєфом без
впорядкованої вулично-дорожньої мережі, допускається нумерувати в
довільному порядку;
3.2.15. Нумерування об’єктів, що розташовані на території садового,
дачного кооперативу, товариства тощо, здійснюється згідно з генеральним
планом забудови кооперативу, товариства тощо та іншою планувальною і
проєктною документацією;
3.2.16. Об’єкти, що розташовані поза межами населеного пункту,
нумеруються з присвоєнням непарних номерів на лівому боці (починаючи з 1) і
парних номерів на правому боці (починаючи з 2):
у смузі відведення автомобільної дороги - за зростанням кілометражу
дороги в межах кожного кілометра;
у смузі відведення залізниці - за зростанням кілометражу дороги в межах
відстані між двома роздільними пунктами;

3.2.17. У разі коли нумерування об’єктів здійснювалося в інший спосіб,
ніж передбачено цим Порядком, для подальшого нумерування нових об’єктів
здійснюється упорядкування нумерації.
3.3. Визначення реквізиту адреси «номер окремої частини об’єкта»:
3.3.1. Окремі частини об’єкта (квартири, приміщення тощо) нумеруються
арабськими цифрами;
3.3.2.
Нумерування
квартир
та
нежитлових
приміщень
у
багатоквартирному житловому будинку здійснюється окремо за годинниковою
стрілкою у зростаючому порядку починаючи з номера 1 на першому поверсі.
Нумерування здійснюється послідовно з першого під’їзду (орієнтуючись на
фасад будинку з виходами під’їздів) від входу знизу - вгору.
Квартири, нежитлові приміщення та місця для паркування (машиномісця)
у вбудованих автостоянках у багатоквартирних житлових будинках
нумеруються окремо.
Не допускається повторення номерів квартир, приміщень тощо, зокрема
збіг номерів квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних житлових
будинках;
3.3.3. Нумерування вбудованих (вбудовано-прибудованих, прибудованих)
нежитлових приміщень (груп нежитлових приміщень) здійснюється після
закінчення нумерування всіх квартир. Початковий номер для таких приміщень
повинен бути на один порядок більше, ніж порядок номерів квартир (для
кількості квартир 99 включно початковим номером буде 100, для кількості
квартир до 999 включно - 1000 і так далі). Нумерація машиномісць у
вбудованих автостоянках багатоквартирних житлових будинків здійснюється
окремо;
3.3.4. Нумерація приміщень у громадських будинках встановлюється
відповідно до номера поверху (наприклад, перший поверх - 101, 102, другий 201, 202; для будинків, у яких 10 та більше поверхів, - відповідно 0101, 0102
тощо).
Для підземних споруд, підвальних підземних приміщень (зокрема для
вбудованих автостоянок, паркінгів) перед номером ставиться літера «п» із
зазначенням номера підвального поверху.
Для вбудованих автостоянок, паркінгів тощо машиномісця нумеруються
окремо від нежитлових приміщень та квартир із додаванням літер «п/м» перед
номером.
3.3.5. Нумерація машиномісць як частин в окремо розташованих
автостоянках, паркінгах, гаражах (зокрема підземних) тощо встановлюється
відповідно до проєктної документації із застосуванням вимог пункту 3.3.4.
цього Порядку;
3.3.6. У разі зміни функціонального призначення окремої частини об’єкта,
яка є самостійним нерухомим майном та має окремий вхід (вихід), адреса такої
частини об’єкта визначається шляхом додавання до адреси об’єкта окремого
порядкового номера такої частини (наприклад, вулиця Франка, будинок 10,
нежитлове приміщення 2);

3.3.7. У разі поєднання пронумерованих квартир та/або приміщень в одну
квартиру та/або приміщення застосовуються поєднані номери таких квартир
(приміщень) через скісну риску (наприклад, квартира 17/21, приміщення
3/4/5/6);
3.3.8. У разі поділу пронумерованих квартир або приміщень з виділенням
їх частин як окремих об’єктів права власності застосовується додавання номера
частини до номера квартири або приміщення через дефіс (наприклад, квартира
17-1, приміщення 3-2).
У разі поділу раніше об’єднаних квартир або приміщень у порядку,
передбаченому пунктом 3.2.7. цього Порядку, використовуються номери
поєднаних квартир або приміщень. У разі потреби застосовується додавання
номерів у порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту (наприклад,
квартира 16/17/20/21 поділена на дві двоповерхові квартири 16/20 та 17/21,
приміщення 3/4/5/6 поділено на приміщення 3, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2).
Для існуючих комунальних квартир та приміщень у гуртожитках у разі
потреби до реквізиту адреси «номер окремої частини об’єкта» додається номер
кімнати, яка позначається арабською цифрою через пробіл після слова
«кімната» (наприклад, квартира 12, кімната 1; приміщення 6, кімната 3).
3.4. Визначення реквізиту адреси «назва вулиці»:
3.4.1. Реквізит адреси «назва вулиці» складається з родового позначення
(вулиця, площа, майдан, набережна, шосе, тупик, бульвар, проспект, просіка,
алея, провулок, проїзд, узвіз, шлях, лінія, роз’їзд, кілометраж лінійного об’єкта
тощо) та назви.
У разі розташування об’єкта за межами населеного пункту реквізит «назва
вулиці» може не застосовуватись;
3.4.2. У реквізиті адреси «назва вулиці» спочатку зазначається родове
позначення, потім назва вулиці.
Для проспектів, бульварів, алей, шосе, проїздів, узвозів скорочене або
повне родове позначення зазначається після назви, якщо назва є прикметником.
Зазначене правило може застосовуватись до реквізиту адреси «назва вулиці» за
межами населених пунктів (просіка, лінія, проїзд тощо);
3.4.3. У назвах вулиць, які складаються з власного імені та прізвища,
спочатку зазначається власне ім’я, а потім прізвище;
3.4.4. Адреси, в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються
спочатку власне ім’я, а потім прізвище;
3.4.5. У назвах вулиць, які складаються із цифр і слів, цифри зазначаються
перед словами;
3.4.6. Для поіменованих об’єктів, що є лінійними об’єктами, у реквізиті
адреси «назва вулиці» зазначається ділянка лінійного об’єкта між двома
роздільними пунктами та значенням кілометражу об’єкта в межах відстані між
роздільними пунктами та словом «кілометр» у відповідному відмінку
(наприклад, назва поіменованого об’єкта - автомобільна дорога Т-25-36; назва
вулиці - ділянка Корюківка - Тютюнниця, 4 кілометр);

3.4.7. Реквізит адреси «назва вулиці» для об’єкта, що розташований на
перетині вулиць різних категорій, визначається за назвою вулиці більш високої
категорії;
3.4.8. Реквізит адреси «назва вулиці» для об’єкта, що розташований на
перетині вулиць різних категорій, визначається за назвою вулиці, на яку
виходить головний фасад будівлі.
3.5. Упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна
3.5.1. Упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна здійснюється:
- у випадку виявлення невідповідності адреси фактичному розташуванню
об’єкта;
- у випадку виявлення дублювання адрес існуючих об’єктів державної або
комунальної власності;
- у випадку подвоєння адрес внаслідок об’єднання населених пунктів;
- у випадках, визначених пунктами 2.20., 2.21. та 3.2.20 цього Порядку;
- у випадках, встановлених законодавством та цим Порядком;
3.5.2. Упорядкування нумерації будинків здійснюється з використанням
Реєстру будівельної діяльності;
3.5.3. У разі виявлення дублювання номерів об’єктів нерухомого майна,
один чи більше з яких не є об’єктами державної чи комунальної власності та не
підпадають під випадки, зазначені у пункті 3.5.1. цього Порядку, зміна,
коригування адреси здійснюються на підставі рішення суду.
У разі коли всі окремі частини об’єкта з однаковими адресами є
комунальною або державною власністю та належать одному власнику, їх
адреси можуть бути змінені в порядку, визначеному пунктом 3.5.4. цього
Порядку, або в порядку, передбаченому у зв’язку із зміною, коригуванням
адреси;
3.5.4. Упорядкування нумерації окремих частин об’єкта здійснюється
виконавчим комітетом Корюківської міської ради за поданням органу, якому
належить право власності або оперативного управління зазначеним об’єктом.
У разі виявлення дублювання номерів окремих частин об’єкта
упорядкування нумерації окремих частин об’єкта може здійснюватися
виключно за рішенням суду (крім випадку, визначеного абзацом другим пункту
3.5.3. цього Порядку).
Упорядкування нумерації окремих частин об’єкта здійснюється з
використанням Реєстру будівельної діяльності.
4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок,
розташованих на території Корюківської міської територіальної громади,
присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути
змінені за зверненням власника об’єкта у зв’язку з приведенням їх у
відповідність до вимог цього Порядку.

4.2. Заяви та повний пакет документів щодо присвоєння, зміни,
коригування або анулювання адрес зберігаються у виконавчому апараті на
паперових носіях згідно номенклатури справ Корюківської міської ради.
4.3. Питання, що неврегульовані даним Порядком, вирішуються у
відповідності до вимог чинного законодавства Україні.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 49-9/VIII

Про затвердження Положення
про відзнаки Корюківської міської ради
З метою відзначення кращих трудових колективів, окремих громадян,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, нагородження жителів
громади з нагоди державних, професійних свят та інших урочистих подій,
привітання жителів громади з нагоди ювілеїв та громадян, яким присвоєно звання
«Почесний громадянин міста Корюківка», враховуючи рекомендації постійних
комісій міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, та з гуманітарних питань, законності, правопорядку,
надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про відзнаки Корюківської міської ради, що
додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцятої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 року «Про затвердження Положення
про відзнаки Корюківської міської ради».
3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку, та з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 р. № 49-9/VIII

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДЗНАКИ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Корюківка
2021 рік

1. Загальні положення
1. Це Положення встановлює порядок нагородження відзнаками
Корюківської міської ради. Відзнаками Корюківської міської ради є: Почесна
грамота Корюківської міської ради, Подяка Корюківського міського голови,
Вітальна адреса (листівка), Диплом Корюківської міської ради.
1.2. Почесна грамота Корюківської міської ради (далі – Почесна грамота) є
нагородою за високі трудові досягнення, вагомий внесок у розвиток економічної,
науково-технічної, соціально-культурної та інших сфер діяльності, освіти,
медицини, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони довкілля,
національно-патріотичне виховання, благодійну, громадсько-політичну та іншу
діяльність, за заслуги перед Корюківською міською територіальною громадою у
сприянні здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян,
ефективної діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
1.2.1. Почесною грамотою нагороджуються окремі громадяни, підприємства,
установи та організації усіх форм власності, їхні трудові колективи та працівники,
громадські об’єднання, спілки та їхні представники.
1.2.2. Почесною грамотою можуть бути нагороджені представники інших
територіальних громад або іноземці, які зробили значний внесок у розвиток
Корюківської територіальної громади.
1.2.3. Рішення про нагородження Почесною грамотою приймається
виконавчим комітетом міської ради. У разі неможливості скликання засідання
виконкому, рішення приймається міським головою (у разі його відсутності –
особою, яка виконує його обов’язки) та видається відповідне розпорядження.
1.2.4. Повторне нагородження Почесною грамотою здійснюється не раніше,
як через три роки після попереднього нагородження відзнаками міської ради.
1.2.5. Почесну грамоту підписує міський голова (у разі його відсутності –
особа, яка виконує його обов’язки).
1.3. Подяка Корюківського міського голови (далі – Подяка) оголошується
окремим громадянам, трудовим колективам, працівникам підприємств, установ,
організацій усіх форм власності, членам громадських організацій та інших спілок,
представникам інших територіальних громад або іноземцям, які зробили значний
внесок у розвиток Корюківської міської територіальної громади за високі трудові
досягнення, вагомий внесок у розвиток економічної, науково-технічної,
соціально-культурної та інших сфер діяльності, освіти, медицини, молодіжної
політики, фізичної культури і спорту, охорони довкілля, національно-патріотичне
виховання, благодійну, громадсько-політичну та іншу діяльність, за заслуги перед
Корюківською міською територіальною громадою у сприянні здійсненню заходів

щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, ефективної діяльності органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
1.3.1. Рішення про оголошення Подяки приймається міським головою
одноосібно та видається відповідне розпорядження.
1.3.2. Подяку підписує міський голова.
1.4. Вітальна адреса (листівка) вручається з метою привітання окремих
громадян, трудових колективів, підприємств, установ і організацій різних форм
власності з ювілеями, професійними та державними святами, іншими урочистими
подіями.
1.4.1. Вітальна адреса (листівка) вручається жителям громади, які
відзначають 90, 95, 100 та більше років від дня народження, зареєстровані та
проживають на території населених пунктів Корюківської міської територіальної
громади; громадянам, яким у відповідному порядку присвоєно звання «Почесний
громадянин м. Корюківка» - щороку, з нагоди їх днів народження.
1.4.3. Рішення про нагородження Вітальною адресою приймається
виконавчим комітетом міської ради. У разі неможливості скликання засідання
виконкому, рішення приймається міським головою (у разі його відсутності –
особою, яка виконує його обов’язки) та видається відповідне розпорядження.
1.5. Диплом Корюківської міської ради (далі – Диплом) вручається особливо
обдарованим і талановитим дітям та молоді, учням та вихованцям освітніх і
культурних закладів Корюківської міської територіальної громади, учасників
творчих колективів Корюківської міської територіальної громади, спортивних та
творчих об’єднань, які є переможцями та призерами обласних та всеукраїнських
конкурсів, фестивалів, олімпіад та змагань.
1.5.1. Рішення про нагородження Дипломом приймається виконавчим
комітетом міської ради. У разі неможливості скликання засідання виконкому,
рішення приймається міським головою (у разі його відсутності – особою, яка
виконує його обов’язки) та видається відповідне розпорядження.
2. Порядок подання на нагородження відзнаками
Корюківської міської ради
2.1. Рішення про нагородження Почесною грамотою, Вітальною адресою
(листівкою), про оголошення Подяки приймається за клопотанням керівників
підприємств, установ, організацій різних форм власності, трудових колективів,
громадських організацій, голів постійних комісій міської ради, представників
органів місцевого самоврядування із зазначенням конкретних вагомих здобутків
особи, підприємства, установи, організації, які представляються до нагородження.
2.2. Клопотання щодо нагородження надсилається не пізніше, ніж за
15 календарних днів до визначеної дати вручення відзнаки.

2.3. До клопотання додаються документи:
– лист-подання щодо нагородження Почесною грамотою або оголошення
Подяки, оформлений згідно з додатками 1 або 2 до цього Положення відповідно,
в якому зазначаються відомості про виробничі, трудові, наукові, державні,
військові, спортивні, творчі та інші досягнення та відомості про попередні
відзнаки;
– копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків особи (у
разі його відсутності – копія паспорта громадянина України з відповідною
відміткою).
2.4. Рішення про нагородження Дипломом приймається за клопотанням
навчального закладу, погодженим Відділом освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради, або за клопотанням громадських об’єднань
відповідного спрямування.
2.5. Для нагородження Дипломом подання має містити характеристику
претендента на нагородження від керівництва установи, що здійснює подання,
копії документів, які підтверджують звання переможців та призерів, копію
реєстраційного номеру облікової картки платника податків кандидата на
нагородження (у разі його відсутності – копію паспорта громадянина України
з відповідною відміткою).
2.6. У разі недотримання вимог цього Положення документи не
розглядаються.
2.7. Загальний облік осіб, колективів, підприємств, установ та організацій,
нагороджених відзнаками Корюківської міської ради, здійснює загальний відділ
виконавчого апарату Корюківської міської ради.
3. Порядок вручення відзнак Корюківської міської ради
3.1. Вручення відзнак Корюківської міської ради проводиться в урочистій
обстановці міським головою або за його дорученням уповноваженою особою.
3.2. Нагородженим Почесною грамотою вручається Почесна грамота,
матеріальна допомога в розмірі 300 грн. (або подарунок на відповідну суму) та
букет квітів.
3.3. При привітанні інших жителів громади, які відзначають 90, 95, 100 та
більше років від дня народження, зареєстровані та проживають на території
населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, вручається
Вітальна адреса (листівка), матеріальна допомога в розмірі 500 грн. (або
подарунок на відповідну суму) та букет квітів.
3.4. При привітанні громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин
м. Корюківка» вручається Вітальна адреса (листівка), матеріальна допомога в
розмірі 500 грн. (або подарунок на відповідну суму) та букет квітів.
3.5. При врученні Подяки нагородженим вручається Подяка, матеріальна
допомога в розмірі 150 грн. (або подарунок на відповідну суму) та букет квітів.

3.6. При нагородженні Дипломом вручається Диплом, стипендія та букет
квітів. Стипендія виплачується в межах коштів, передбачених бюджетом міської
ради один раз на рік за підсумками навчального року. Розмір стипендії
встановлюється рішенням виконавчого комітету.
3.7. Диплом та стипендія вручається керівництвом міської ради в урочистій
обстановці, як правило, під час святкування Дня міста або Дня села.
4. Заключні положення
4.1. У трудовій книжці особи, яка нагороджена Почесною грамотою або
Подякою, відповідною кадровою службою робиться запис із зазначенням дати
і номера рішення або розпорядчого документа про нагородження.
4.2. За вимогою суб’єктів подання або нагороджених відзнаками
Корюківської міської ради загальний відділ виконавчого апарату міської ради
надає копію відповідного документа про нагородження.
4.3. У випадку втрати чи псування відзнак Корюківської міської ради
дублікат не видається.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 1
до Положення про відзнаки
Корюківської міської ради
Лист-подання
щодо нагородження Почесною грамотою
Корюківської міської ради
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Посада і місце роботи, служби
3. Число, місяць, рік і місце народження
4. Домашня адреса
5. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи

6. Найменування попередніх нагород, відзнак; дата нагородження ______________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Керівник установи,
організації
М.П.

підпис

Ініціали, прізвище

Додаток 2
до Положення про відзнаки
Корюківської міської ради
Лист-подання
щодо оголошення Подяки Корюківського міського голови
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Посада і місце роботи, служби
3. Число, місяць, рік і місце народження
4. Домашня адреса
5. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи

6. Найменування попередніх нагород, відзнак; дата нагородження
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Керівник установи,
організації
М.П.

підпис

Ініціали, прізвище

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 50-9/VIII

Про затвердження Кодексу
етики депутатів Корюківської міської ради
З метою зміцнення довіри мешканців громади до депутатів Корюківської
міської ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності, встановлення
стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру,
що виникають в процесі здійснення депутатами повноважень, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, законності,
правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської
етики та регламенту, керуючись законами України «Про статус депутатів
місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Кодекс етики депутатів Корюківської міської ради, що
додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 09.11.2021 року № 50-9/VIII

КОДЕКС ЕТИКИ ДЕПУТАТІВ
КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м. Корюківка
2021 рік

РОЗДІЛ 1
Загальні положення
Стаття 1. Завдання Кодексу етики депутатів Корюківської міської ради
Кодекс етики депутатів Корюківської міської ради (далі – Кодекс) є
узагальненням етичних норм, принципів, правил та стндартів поведінки
депутатів Корюківської міської ради (далі – депутат/ти), яких вони повинні
дотримуватись під час виконання своїх депутатських повноважень.
Метою кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для
врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають в процесі здійснення
депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами
України та волею виборців.
Кодекс покликаний сприяти зміцненню поваги до депутатів, їх високого
авторитету у суспільстві, а також встановлює порядок вирішення можливих
етичних конфліктів між депутатами і притягнення до відповідальності за
порушення етичних норм і вимог, передбачених цим Кодексом.
Норми Кодексу поширюються на поведінку депутатів стосовно їхніх
обов’язків як членів ради, і не поширюються на приватне і родинне життя
депутатів.
Депутат Корюківської міської ради є представником інтересів Корюківської
міської територіальної громади, який, відчуваючи відповідальність перед своїми
виборцями та усвідомлюючи довіру, висловлену депутатам міської ради,
керуючись тим, що етичні і прозорі дії депутатів значною мірою сприяють
формуванню демократичних принципів; посиленню довіри суспільства до
органів місцевого самоврядування; розвитку і вдосконаленню норм депутатської
етики, зобов’язується виконувати принципи та інструкції, передбачені цим
Кодексом.
Стаття 2. Визначення термінів
У цьому Кодексі терміни вживаються в такому значенні.
Блага - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги
матеріального і/або нематеріального характеру.
Близькі особи - члени сім’ї депутата: чоловік, дружина, батько, мати,
вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна
та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник,
племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка,
правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати
дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного
суб’єкта.
Винагорода - цінності, які отримує особа в обмін на послуги для іншої
особи.
Гендерна орієнтованість - урахування інтересів, потреб, можливостей та
досвіду різних груп населення у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Гласність - максимальна відвертість у депутатській діяльності і свободи
інформації.
Гуманізм - це цінність і незалежність людини, повага до гідності кожної
людини та право її на максимально можливу свободу, сумісну з правами інших.
Доброчесна поведінка - поведінка, яка полягає у сумлінному виконанні
депутатом України своїх обов’язків, ввічливому, шанобливому ставленні до
громадян, колег та інших осіб, неухильному дотриманні Конституції України,
вимог цього Кодексу, інших нормативно-правових актів.
Доброчесність - спрямованість дій депутата на захист публічних інтересів
та відмова від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих
йому повноважень.
Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати
депутатську діяльність.
Конфіденційність - принцип захисту національної безпеки або охорони
законних прав фізичних та юридичних осіб, відомостей, які знаходяться у
володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних
осіб і поширюються виключно за їх бажанням.
Конфлікт інтересів - протиріччя між приватними інтересами депутата та
виконанням ним службових обов’язків, наявність якого може вплинути на
об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи
утримання від вчинення певних дій в процесі його службової діяльності.
Корупція - використання депутатом, наданих йому повноважень чи
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або
прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної
вигоди депутату, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
Народовладдя - належність усієї повноти влади в межах території держави
народові та здійснення ним цієї влади як безпосередньо, так і через своїх
представників в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Національна гідність - це атрибути національної свідомості, тобто
осмисленого, «когнітивного» ставлення до себе, до свого народу, своєї держави,
історії, культури, мови.
Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи
негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без
законних на те підстав.
Неупередженість - принцип депутатської діяльності незважаючи на
приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні
погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання
Патріотизм - громадянське почуття, змістом якого є любов
до Батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї,

відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури,
особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого
громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та
постати на її захист у разі необхідності
Подарунок - будь-яке благо, переваги, пільги, послуги, які депутат,
безоплатно або за вартістю, суттєво меншою від ціни цих благ одержує від
фізичних, юридичних, посадових осіб.
Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу
у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що
може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або
на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Приватні інтереси - будь-які майнові чи немайнові інтереси депутата,
обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь–якими іншими
позаслужбовими стосунками з іншими особами.
Прозорість – характеристика діяльності, що передбачає можливість
взаємодії громадськості з депутатом з метою впливу на рішення та діяльність
органу місцевого самоврядування, доступу до повної, об’єктивної, достовірної
інформації про їх діяльність.
Публічність - діяльність в ім’я загального блага, в інтересах всіх, на
виконання загальної волі.
Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Сумлінність - етична відповідальність за свою поведінку перед собою та
оточенням.
Толерантність – це повага до свободи іншої людини, її поглядів, думок,
поведінки, прийняття і правильне розуміння різноманіття культур нашого світу,
форм самовираження людини і способів вияву людської індивідуальності.
Стаття 3. Права депутатів під час здійснення свої діяльності
1. Депутат має право:
- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з
боку колег та громадян;
- обирати і бути обраним до органів ради;
- офіційно представляти виборців у раді та її органах;
- пропонувати питання до розгляду їх радою та її органами;
- вносити пропозиції та зауваження до Порядку денного пленарних засідань
сесії ради, порядку обговорюваних питань та їх суті;
- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його
депутатською діяльністю;
- вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать
до їх відання, поправки до них;

- висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і
кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються
радою;
- порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів,
утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання
доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні сесії ради
звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи
підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших
органів та посадових осіб, що розташовані або діють на її території;
- порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи
підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування,
давати довідки;
- ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах
пленарних засідань сесій ради та її органів до їх опублікування;
- оголошувати на засіданні ради та її органів тексти звернень, заяв,
пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
- об’єднуватися з іншими депутатами ради в депутатські групи, фракції, які
діють відповідно до Регламенту Корюківської міської ради;
- на отримання матеріалів та інформації необхідних для виконання
депутатських обов’язків від відповідних органів влади, підприємств, установ,
організацій тощо;
- на приватне життя;
- вимагати проведення службового розслідування з метою спростування
безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр;
- захищати свої законні права та інтереси в органах влади та в судовому
порядку.
2. Депутат може передавати головуючому на пленарному засіданні сесії
ради тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з
обговорюваного питання для включення до протокола пленарного засідання сесії
ради або засідання її органу, в якому він бере участь. Пропозиції і зауваження,
висловлені депутатами на пленарному засіданні сесії ради, або передані в
письмовій формі головуючому на пленарному засіданні сесії ради,
розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або
надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим
особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки,
встановлені радою, та про вжиті заходи повідомити депутату та раді.
3. Депутат має право на депутатське звернення, яким є викладена в
письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською
діяльністю, до міського голови, міських органів виконавчої влади, ради, її
органів і посадових осіб, а також керівників правоохоронних і контролюючих
органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності,
розташованих на території громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати

офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Зазначені органи і
посадові особи зобов’язані в 10-денний строк розглянути порушене депутатом
питання і дати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи
перевірки дати йому відповідь не пізніше ніж у місячний строк.
4. Депутат має право на невідкладний прийом посадовими особами міських
органів виконавчої влади, ради, керівниками підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності, розташованих на території міської громади, з
питань депутатської діяльності. Посадові особи ради на звернення депутата
надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідну для здійснення
ним депутатських повноважень.
Стаття 4. Загальні вимоги до діяльності депутата
1. У своїй діяльності депутат повинен:
- неухильно дотримуватись Конституції України, Регламенту Корюківської
міської ради, законів України, та вимог цього Кодексу;
- віддано служити інтересам виборців, зміцнювати довіру до суспільства,
працювати на покращення іміджу Корюківської міської ради;
- керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної
громади чи виборців виборчого округу, від якого його обрано;
- сприяти вдосконаленню демократичного урядування;
- посилювати відповідальність і підзвітність депутатів;
- проявляти високі моральні якості, керуватися у своїй діяльності та
поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності, та
поважати честь і гідність інших депутатів, посадових осіб і громадян;
- толерантно та з повагою ставитись до членів територіальної громади, один
до одного незалежно від статті, політичних або релігійних уподобань;
- утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його
самого, виборців, яких він представляє, Корюківську міську раду;
- служити прикладом виконання своїх депутатських повноважень, володіти
бездоганною професійною та громадянською репутацією;
- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в
корисливих цілях;
- не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу
таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що
розглядалися на закритих засіданнях Корюківської міської ради чи її органів і не
підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються
таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняються законом, чи
стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;
- не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних
виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств,
установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб,
депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород
безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним
депутатських повноважень;
- не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та
іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з
виконанням своїх депутатських повноважень, крім випадків, встановлених
законами України;
- діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення
до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші
особисті погляди чи переконання.
Стаття 5. Основні принципи етики в роботі депутатів
1. При прийнятті рішень депутати повинні спиратися на такі етичні
принципи:
1) народовладдя;
2) законності та верховенства права;
3) рівності чоловіків і жінок, забезпечення рівних можливостей;
4) гендерної орієнтованості;
5) патріотизм та національна гідність;
6) служіння територіальній громаді;
7) пріоритету прав та свобод людини і громадянина;
8) доброчесності, гуманізму і соціальної справедливості;
9) ініціативності, відданості справі;
10) об’єктивності, неупередженості (справедливості) та толерантності;
11) конфіденційності;
12) компетентності та сумлінності;
13) прозорості, гласності, публічності.
2. Депутат має керуватися суспільними інтересами, поважати колег
незалежно від партійної належності, бути відповідальним за свої дії чи
бездіяльність, узгодити свої приватні інтереси перед тим як виконувати службові
обов’язки, сприяти досягненню консенсусу між депутатами.
РОЗДІЛ ІІ
Правила поведінки та права депутата на пленарних засіданнях сесій ради
та засідання постійних комісій
Стаття 6. Публічна поведінка на пленарних засіданнях сесій та постійних
комісіях
1. На пленарних засіданнях сесій та постійних комісій депутати повинні:
- дотримуватись Регламенту Корюківської міської ради ради та Порядку
денного;
- зареєструватися в електронній системі голосування під час роботи сесії
ради;
- своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та
справедливості;

- утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу
Корюківської міської ради та її виконавчим органам;
- утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його
самого та виборців, яких він представляє;
- використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені
відомості;
- бути присутнім на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійної
комісії ради, членом якої він є, або на спільному засіданні постійних комісій
ради;
- приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;
- проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів,
посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на
засіданнях;
- під час пленарного засідання сесії ради вимкнути персональні засоби
зв’язку чи перевести їх у беззвучний режим;
- з повагою ставитись до доповідачів;
- утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню
засідань, пошкодження або знищення майна ради чи особистого майна присутніх
на засіданні.
2. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на
зрив чи створення перешкод у проведенні засідань.
Зокрема, забороняється:
- перешкоджати депутатам вільно відвідувати та брати участь в засіданнях;
- виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не
стосуються визначеного порядку денного;
- порушувати встановлені Регламентом порядок та вимоги стосовно
виступів, зокрема часу відведеного для виступу;
- перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками,
оплесками, звуковими пристроями, вставанням, тощо), проходити перед
президією та трибуною під час виступу головуючого чи промовців;
- використовувати образливі висловлювання та непристойні слова,
закликати до незаконних і насильницьких дій, допускати образи на адресу інших
депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та
організацій;
- використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;
- вносити до залу засідань та використовувати під час проведення засідань
плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети та технічні засоби, які не мають на
меті забезпечення законодавчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у
роботі технічного обладнання, що необхідне для проведення засідань;
- покидати зал засідань без поважних причин;
- перешкоджати фізично чи шляхом застосування звукових пристроїв
виступу головуючого чи промовця, блокувати трибуну чи президію,
цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або
знищення майна Корюківської міської ради або особистого майна присутніх на
засіданні;

- у разі образливих звернень депутата в публічних виступах по відношенню
до колег депутатів, посадових осіб органів місцевого самоврядування,
зобов’язаний публічно вибачитись та перепросити за свою поведінку;
- у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених
фактів, депутат зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх
висловлювань.
3. У разі порушення вимог, викладених у пунктах 1, 2 цій статті, міський
голова має право:
- закликати осіб, присутніх на пленарному засіданні сесії ради, до порядку;
- зробити особам, присутнім на пленарному засіданні сесії ради, усне
зауваження;
- оголосити перерву у засіданні до вирішення конфліктної ситуації.
У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних
засідань сесії ради або засідань постійної комісії ради, членом якої він є,
невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів може
звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у
встановленому законом порядку.
Стаття 7. Правила публічного виступу депутата
1. Під час публічного виступу на сесії міської ради депутати повинні
дотримуватися наступних вимог:
- зміст виступу повинен складатися з вступу, основної частини, висновків і
пропозицій;
- виступ повинен містити аргументи, докази, приклади;
- бажано мати конспект виступу, в якому визначити його тему, мету і
необхідне обладнання для використання під час виступу;
- для підтримання уваги слухачів виступ може містити звернення до
аудиторії, питання, приклади;
- заключна частина публічного виступу передбачає підведення підсумків і
напрацювання пропозицій;
- потрібно враховувати рівень розуміння проблеми аудиторією; не слід
торкатися тем, які виходять за рамки розуміння аудиторії та компетенції
доповідача;
- бажано враховувати рівень підготовки слухачів, використовувати
зрозумілу їм мову чи пояснення термінів;
- слід ретельно підходити до формулювання відповідей на поставлені
запитання та уникати спілкування з одним запитувачем на користь всієї
аудиторії;
- необхідно уникати роздратування, ворожості або сарказму;
- якщо мова переривається оплесками, необхідно дочекатися їх закінчення і
тільки потім продовжувати – щоб початок вашої наступної фрази був усіма
почутий;
- можна виділяти голосом ключові моменти публічного виступу, цитати,
твердження, питання, свої почуття.

2. Під час пленарного засідання сесії ради міський голова, депутати,
запрошені особи, присутні на засіданні члени територіальної громади та
представники засобів масової інформації не повинні заважати виступаючим і
слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу,
здійсненню голосування, підбиттю його підсумків (вигуками, оплесками,
вставанням тощо).
РОЗДІЛ ІІІ
Правила депутатської етики під час публічної діяльності
Стаття 8. Депутатська етика під час роботи з виборцями
1. Депутати є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні. Депутат
повинен:
- несе відповідальність перед своїми виборцями за дані їм задекларовані
обіцянки, депутат повинен об’єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати
обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані;
- будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до
особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної
приналежності тощо;
- підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими
колективами і громадськими організаціями, підприємствами, установами,
організаціями, незалежно від форми власності, в їх інтересах співпрацювати з
органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади,
розташованих в межах Корюківської міської територіальної громади;
- не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями про свою роботу, у
раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому
окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про
особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради,
її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу;
- брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його
виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень
виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого
самоврядування в межах Корюківської міської територіальної громади;
- вивчати громадську думку та потреби територіальної громади,
інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх
вирішенні;
- визначити та оприлюднити дні, години і місце прийому виборців, інших
громадян, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців,
розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади,
вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;
- сприяти доступу до публічної інформації, що стосується виборців;
- з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх
об’єднань, будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні
до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної
належності тощо;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного
життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням
службових обов’язків і не розголошувати її без згоди особи, яка цю інформацію
надала.
2. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону,
з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших
громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними
вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що
відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.
3. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися
служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та
справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців,
традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних
конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти
витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата
не збігається з думкою виборця.
Стаття 9. Депутатська етика у відносинах з політичними партіями та
міжфракційних відносинах
1. У відносинах з політичними партіями депутати повинні:
- керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами Корюківської
міської територіальної громади;
- партійна приналежність не повинна переважати над інтересами виборців
та Корюківської міської територіальної громади.
2. У міжфракційних відносинах депутати повинні:
- будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;
- виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;
- здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного
обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;
- уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та
компромісів.
Стаття 10. Зустрічі з іноземними громадянами, перебування в інших
державах
1. В період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій,
депутат повинен діяти з усвідомленням того, що він представляє територіальну
громаду, а відтак, уникати дій, що можуть дискредитувати міськуу раду, її
територіальну громаду та Україну.
2. У вiдносинах з органами iнших держав депутат зобов’язаний захищати
незалежність та суверенiтет, честь та iнтереси України, її громадян, не завдавати
своїми вчинками шкоди Українi чи міській раді, її органам i громадянам. Всі дії
депутата під час перебування в іноземних державах мають бути спрямовані на
зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав
та міжнародної спільноти в цілому, посилення міждержавного співробітництва,

дотримання етичних правил у спілкуванні з державними органами та
громадянами іноземних держав.
3. Депутат, який не має спецiальних повноважень на представництво
селищної ради, має право вступати у вiдносини з посадовими особами i
державними органами iноземних держав тільки вiд свого iменi.
Стаття 11. Взаємодія депутата із засобами масової інформації
1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів
масової інформації (далі – ЗМІ), особливо з важливих для суспільства питань, а
навпаки, намагатися частіше доносити власну позицію, позицію міської ради в
цілому до відома громадян.
2. Депутати повинні:
- постійно інформувати про свою роботу під час зустрічей з виборцями та
через ЗМІ;
- сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків;
- надавати повну та вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. Інтернет виданням) з
соціально важливих для територіальної громади питань;
- ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;
- намагатися надавати відповідь на всі звернення ЗМІ і обов’язково надавати
таку відповідь на їх письмові запити;
- захищати інтереси ЗМІ, якщо стали свідком порушення їх законних прав;
- користуватися принципами поведінки, що визначені статтею 4 даного
Кодексу.
3. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими,
спрямованими на зміцнення авторитету депутата та міської ради в цілому.
4. У разі, якщо депутат, виступаючи в ЗМІ, на прес-конференціях, мітингах,
з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність державних органів
та органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій та їх
посадових осіб і громадян, він повинен використовувати тільки достовірні,
перевірені факти.
5. Розголошення персональних даних інших осіб під час спілкування зі ЗМІ
є недопустимим.
Стаття 12. Правила поведінки в мережі Інтернет
1. Під час спілкування в мережі Інтернет:
- дотримуватись загальних правил етичної поведінки;
– поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;
-вживати дії з унеможливлення провокування конфліктів, сприяти їх
розв’язанню;
- дотримуватися нормативної лексики;
- недопустимим є обзивання, принизливі вислови;
- опиратися на принцип забезпечення ґендерної рівності, запобігати проявам
дискримінації людини за будь-якою ознакою;
- не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу
таємницю.

- користуватися принципами поведінки, що визначені статтею 4 даного
Кодексу.
2. Розголошення персональних даних інших осіб під час спілкування мережі
Інтернет є недопустимим.
Стаття 13. Стосунки з органами, що представляють інші гілки влади
1. Суб’єкти етичної поведінки повинні:
- взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування;
- сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами,
що представляють інші гілки влади;
- бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями,
посадовими особами місцевого самоврядування;
- залучати до діяльності органи виконавчої влади,
Стаття 14. Взаємодія депутата з працівниками апарату та виконавчих
органів ради, органами самоорганізації населення, трудовими колективами,
об’єднаннями громадян
1. Діяльність виконавчого комітету та апарату Корюківської міської ради
спрямована на забезпечення виконання депутатом своїх депутатських
повноважень. Працівники виконавчого комітету та апарату міської ради повинні
сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з депутатом, що
є важливим фактором ефективності діяльності ради.
2. Депутати повинні:
- взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами,
об’єднаннями громадян;
- бути коректними і ввічливими у спілкуванні, демонструвати їм свою
повагу та вихованість;
- звертатися до працівників виконавчого комітету та апарату ради
безпосередньо тільки для виконання депутатських обов’язків, у суворій
відповідності до законодавства України.
3. Депутатам забороняється чинити будь-які утиски по відношенню до
працівників виконавчого комітету та апарату ради, пов’язані з їхніми
політичними та релігійними переконаннями, етнічним та соціальним
походженням, расою, статтю та віком, майновим статусом.
4. Працівники виконавчого комітету та апарату ради мають право
звернутися зі скаргою щодо порушення депутатами вимог цього Кодексу,
Регламенту роботи міської ради та законів України на предмет неетичної
поведінки депутатів до постійної комісії ради, що має відповідні повноваження,
якщо інше не передбачено законодавством України. Ці скарги підлягають
обов’язковому розгляду такою комісією і передбачають перевірку фактів, що
містяться у скарзі, та, у разі виявлення порушень, вжиття заходів відповідного
реагування.

РОЗДІЛ IV
Антикорупційна політика
Стаття 15. Використання статусу депутата Корюківської міської ради
1. Депутат не має права використовувати свій статус в особистих цілях і
повинен уникати ситуацій, що ставлять під сумнів його об’єктивність і
незалежність.
2. Депутат зобов’язаний надавати декларації про доходи та майно, що
перебуває у його власності, у порядку, передбаченому Законами України.
3. Депутат повинен суворо дотримуватись обмежень і заборон,
передбачених законодавством про боротьбу з корупцією, не допускати
корупційних діянь, уникати та запобігати виникненню ситуацій, що призводять
до конфлікту інтересів.
Стаття 16. Засади запобігання проявам корупції та конфлікту інтересів у
раді
1. Забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та
пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе
чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне
майно або кошти в приватних інтересах.
2. Депутат зобов’язаний:
- неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених
антикорупційним законодавством України;
- використовувати депутатський мандат виключно для виконання
депутатських повноважень;
- уникати дій спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб
місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності
на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;
- демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів
корупції;
- особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості
та справедливості;
- в установленому законом порядку щороку декларувати свої доходи;
- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи
потенційного конфлікту інтересів;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту
інтересів.
Депутату забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати,
просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або
фізичних осіб у зв’язку із здійсненням депутатської діяльності.
Стаття 17. Врегулювання конфлікту інтересів
1. Депутати зобов’язані:
- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного
конфлікту інтересів;

- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа
дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи
потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку
перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього
керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший
визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання
повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту
інтересів;
- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту
інтересів.
2. Депутати не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який
спосіб інших осіб до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч
закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
Стаття 18. Отримання подарунків та винагород
1. Депутатам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати,
просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або
фізичних осіб:
- у зв’язку із здійсненням депутатської діяльності, пов’язаної із виконанням
функцій місцевого самоврядування;
- якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні депутата.
2. Депутати у разі надходження їм пропозиції щодо неправомірної вигоди
або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити
таких заходів визначених чинним законодавством України.
РОЗДІЛ V
Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу,
та відповідальність за порушення
Стаття 19. Контроль за дотриманням Кодексу та порядок розгляду питань,
пов’язаних з його порушенням
1. Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для
всебічної і об’єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.
2. Розглядом фактів порушення вимог даного кодексу займається постійна
комісія з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних
ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту (далі –
Комісія).
3. Розгляд питань, пов’язаних з порушенням Кодексу депутатом,
здійснюється Комісією на підставі звернення депутата, групи депутатів, скарг
органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій,
установ, громадян.
4. Депутат, який вважає себе ображеним у результаті висловлювань або дiй
іншого депутата, має право вимагати публiчного вибачення з боку кривдника.

5. У випадку вiдмови в цьому, депутат має право передати справу на розгляд
до Комiсiї, а та в свою чергу, винести рішення стосовно факту порушення норм
цього Кодексу.
6. Засідання Комісії є правомочною у разі присутності на ньому 2/3 її складу.
7. Рішення Комісією приймаються простою більшістю. У разі якщо
кількість голосів однакова остаточним є рішення голови Комісії.
8. У разі якщо питання, пов’язані з порушенням Кодексу, стосуються
депутата, що є членом даної Комісії, то він відсторонюється від їх розгляду. В
такому випадку правомочність засідання Комісії та кількість голосів для
прийняття рішення вираховуються від решти її складу.
9. За результатами розгляду питання порушення депутатом норм даного
Кодексу, Комісія підготвлює пропозиції стосовно заходів впливу і покарання
порушників.
10. У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову
репутацію, депутат має право захищати свої права всіма способами не
забороненими нормами чинного законодавства України.
Стаття 20. Відповідальність за порушення Кодексу.
1. За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення цього
Кодексу, Комісія має право застосувати до депутата один або одночасно кілька
заходів впливу:
– попередження із занесенням до протоколу засідання;
– інформування про недостойну поведінку депутата та про заходи впливу,
яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової
інформації та на офіційному сайті Корюківської міської ради;
– надання оцінки дотримання депутатом норм цього Кодексу під час
обговорення кандидатур з числа депутатів для призначення їх на керівні посади.
– рекомендувати виборцям відкликати депутата відповідно до Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад»;
- звернутися з листом до очільника партії на вищестоящому рівні щодо
вжиття заходів до депутатів що порушують правила етичної поведінки.
2. У разі виявлення під час розгляду звернень та скарг на дії депутата ознак
злочину або адміністративного правопорушення, Комісія повідомляє відповідні
правоохоронні органи.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 51-9/VIII

Про внесення змін до деяких рішень
міської ради із земельних питань
Розглянувши матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись ст.ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 7 рішення сьомої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 28-7/VIІI «Про дозвіл на
виготовлення документації із землеустрою в межах населених пунктів
Корюківської міської ради», в частині площі земельної ділянки, на яку
надавався дозвіл Корюківській міській раді на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), для оформлення права комунальної власності,
на земельну ділянку площею орієнтовно 0,60 га, що розташована за адресою:
вул. Центральна, 6, с. Домашлин, Корюківський район, Чернігівська область,
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
(КВЦПЗ 03.15.), виклавши її в новій редакції, а саме: «площею орієнтовно
1,60 га», замість «площею орієнтовно 0,60 га».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев’ята сесія восьмого скликання)
09 листопада 2021 року

м. Корюківка

№ 52-9/VIII

Про звернення Корюківської міської ради
до Офісу Президента України
та Кабінету Міністрів України
щодо стабільного проходження
опалювального сезону 2021-2022 рр.
У зв’язку з ймовірністю зриву стабільного проходження опалювального
сезону через розбалансування бюджетів, низьку платоспроможність населення,
стрімке зростання тарифів на енергоносії та керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення до Офісу Президента України та Кабінету Міністрів
України щодо стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 рр.,
що додається.
2. Рішення надіслати до Офісу Президента України та Кабінету Міністрів
України.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Офісу Президента України
Кабінету Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ
Корюківської міської ради восьмого скликання
до
Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України
щодо стабільного проходження опалювального сезону 2021-2022 рр.
Ми, депутати Корюківської міської ради восьмого скликання, оцінюємо
ситуацію, яка склалася в сфері енергетики країни як вкрай загрозливою, зокрема
існує ймовірність зриву стабільного проходження опалювального сезону через
розбалансування бюджетів, низьку платоспроможність населення, стрімке
зростання тарифів на енергоносії.
Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних
питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в
опалювальному періоді 2021/2022 рр. передбачено що для підприємств ТКЕ
встановлюється пільговий тариф за газ на рівні 7,42 грн/м.куб, а для потреб
бюджетних установ на рівні 16,39 грн/м.куб. Для стабільного проходження
опалювального сезону також пропонується з 2022 року передати додатково до
бюджетів територіальних громад 4% ПДФО довівши цей показник до 64%,
натомість органи місцевого самоврядування компенсуватимуть підприємствам
ТКЕ різницю в тарифах з централізованого опалення для потреб населення.
Підтримуючи в цілому ці заходи наголошуємо, що для малих міст це матиме
лише частковий ефект і більшість громадян матимуть суттєве зростання
вартості опалення, а місцеві бюджети неспроможні будуть оплачувати зростаючі
тарифи на енергоносії для бюджетних установ.
Зростання відбувається на всі енергоносії і компенсація різниці з
централізованого опалення створить лиш дисбаланс та поділить людей за типом
опалення.
Наприклад, у Корюківській громаді понад 8400 домогосподарств в яких
проживає понад 21 тис. жителів, з них лише 1020 домогосподарств отримує
послугу з централізованого опалення. Для більшості громади (майже 90%
жителів) заходи щодо компенсації тарифів з місцевого бюджету не матимуть
ефекту. Навпаки, порівняно з минулим опалювальним сезоном тарифи зростуть
– для домогосподарств які мають індивідуальне газове опалення зростання
становить +37-50% (у 2020/2021 році газ коштував 5,3-5,99 грн/м.куб, а тариф
оператора ГРМ 1,2 грн/м.куб., у 2021/2022 році 7,96-7,99 та 1,94 відповідно). Для
домогосподарств, які використовують тверде паливо (дрова) відбулось
зростання вартості енергоносіїв у 2-3 рази.
Меморандумом не враховано зростання вартості енергоносіїв для
бюджетної сфери. Зокрема Корюківська міська територіальна громада до кінця
поточного року має додатково направити на забезпечення енергоносіями
бюджетних установ понад 5 млн.грн, які не були враховані при плануванні

бюджету на 2021 рік. Зокрема ціна на газ зросла у 2,5 рази, ціна на
електроенергію у 3 рази, ціни на тверде паливо у 2-3 рази. Паралельно зростають
ціни на похідні послуги – водопостачання та водовідведення. Загалом зростання
видатків бюджету на енергоносії у 2022 році може зрости у 2,5 рази, що повністю
унеможливить наповнення і виконання бюджету розвитку, а також ставить під
загрозу забезпечення об’єктів соціальної сфери необхідними енергоносіями,
зокрема закладі охорони здоров’я.
Враховуючи вищевикладене просимо:
1. Вжити заходів щодо збільшення фінансування державної програми
субсидій на комунальні послуги та розширити перелік одержувачів субсидій;
2. Розглянути питання надання державної підтримки бюджетів
територіальних громад, зокрема за рахунок субвенції на допомогу всім
територіальним громадам незалежно від індексу податкоспроможності;
3. Спрямувати у 2022 році кошти державного бюджету передбачені на
регіональний розвиток виключно на енергоефективність та заміщення газу;
4. З метою ефективного надання стаціонарної допомоги пацієнтам з
коронавірусною хворобою COVID-19 передбачити у Державному бюджеті на
2022 рік окрему субвенцію на забезпечення енергоносіями цих закладів.
Схвалено на пленарному засіданні
дев’ятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання
09 листопада 2021 року № 51-9/VIІI

