
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка                            № 453 

 

Про іншу субвенцію з  

обласного бюджету 
 

Згідно спільного розпорядження голів Чернігівської обласної державної 

адміністрації та Чернігівської обласної ради від 19.10.2021 року № 57 «Про 

виділення коштів» міському бюджету виділена інша субвенція з обласного 

бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 

15000,00 грн (ККД 41053900). У зв’язку з цим, керуючись п. 15 рішення другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року                              

№ 7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік», ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Спрямувати кошти іншої субвенції з обласного бюджету на виконання 

доручень виборців депутатами обласної ради в сумі 15000,00 грн за пропозицією 

депутата Чернігівської обласної ради Амельченка В.В. на зміцнення 

матеріально-технічної бази ДНЗ «Сонечко» Наумівського старостинського 

округу Корюківської територіальної громади. 

Головний розпорядник – Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради. 

 

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

врахувати дане рішення при внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIІI «Про 

міський бюджет на 2021 рік». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
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ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 
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Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 



Додаток до  

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради  

від 26.10.2021 року № 454 

«Додаток 1 
 

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 

Строк 

виконан ня 

заходів 

 

Виконавці 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

тис. грн 

 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Закупівля ( виготовлення) агітаційних 

матеріалів, друк оголошень в місцевій 

газеті. 

2021 рік Виконавчий апарат, 

виконавчі органи 

міської ради, 

Корюківський 

районний 

територіальний 

центр 

комплектування та 

соціальної 

підтримки 

місцевий 

бюджет 

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  

 



 

2. Закупівля комп’ютерних 

матеріалів 

   10,0 

 

оборони, виконання 

плану служби за 

контрактом. Виконання 

завдань з призову 

громадян на строкову 

військову службу. 

3. Обладнання (переобладнання) будівлі 

Корюківського РТЦК та СП згідно 

вимог обладнання районних 

територіальних центрів на 2021 рік 

  30,0 Приведення будівлі 

Корюківського РТЦК та СП 

до встановлених вимог. 

4. Оплата послуг з тимчасового 

проживання мобілізованих осіб з 

Корюківської ТГ для забезпечення 

проведення територіальних зборів 

  49,9 Виконання завдань з призову 

громадян на строкову 

військову службу 

Усього: 99,9  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                        Анастасія ПЛЮЩ 

» 

 

 

Міський голова              Ратан АХМЕДОВ 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка                               № 455 

 

Про перерозподіл видатків 

міського бюджету 
      

Заслухавши інформацію начальника Фінансового відділу Корюківської 

міської ради Барсук О.І., керуючись п. 15 рішення другої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 7-2/VIII «Про міський 

бюджет на 2021 рік» та ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1.Зменшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 29100,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 217450,00 грн; 

- по КЕКВ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

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

комунальних)» в сумі 64900,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» по КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 30000,00 грн та по 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 10000,00 грн. 

 

2. Зменшити призначення по спеціальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 28100,00 грн. 

 

3. Збільшити призначення по загальному фонду міського бюджету: 

- по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 



районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по 

КЕКВ 2274 «Оплата природнього газу» в сумі 43650,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» 

по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 49900,00 грн для придбання медикаментів, необхідних для 

боротьби з коронавірусною інфекцією COVID -19, які не входять до 

Національного переліку лікарських засобів; 

- по КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надаються центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 15000,00 грн для придбання дезінфікуючого засобу та 

спиртових серветок для проведення вакцинації; 

- по КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10000,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, 

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

комунальні послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 30000,00 грн для придбання 

посадкового матеріалу квітів (КП «Благоустрій»); 

- по КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 63000,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 99900,00 грн на проведення 

грейдерування доріг в м. Корюківка, а саме: вул. Дружби в сумі 49900,00 грн, 

вул. Кошового в сумі 25000,00 грн, вул. Корнієвського в сумі 25000,00 грн; 

- по КПКВКМБ 0611141«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

43100,00 грн, по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 25000,00 грн. 

 

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

внести зміни до розпису міського бюджету та врахувати дане рішення при 

внесенні змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

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

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 456      

 

Про Міську програму роботи з  

обдарованою молоддю на 2022-2024 роки 
 

Заслухавши інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В., керуючись ст. 27 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В. прийняти до відома. 

1.2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для розгляду 

проєкт Міської програми роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 роки, 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова          Ратан АХМЕДОВ 
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Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 26.10.2021 року № 456 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ  

на 2022-2024 роки 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 
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ПАСПОРТ 

Міської програми роботи з обдарованою молоддю на 2022-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про освіту», Закон 

України «Про повну загальну 

середню освіту», Закон України 

«Про місцеве самоврядування в 

Україні» (п. 16 ч. 1 ст. 43) 

3. Розробник програми 
Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

4. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

5. Учасники програми 

Корюківська міська рада, Відділ 

освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, 

керівники закладів освіти 

Корюківської міської ради 

6. Термін реалізації Програми  2022 – 2024 

7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів за рахунок 

місцевих бюджетів, всього 
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 

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Корюківською міською 

радою. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень 

показників Програми будуть: 

- звітність Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської 

ради про хід виконання Програми; 

- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми; 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради; 

Організаційний супровід виконання Програми здійснює Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

 

 

Міський голова                Ратан АХМЕДОВ 
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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) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Джерела 

фінансування 

Прогнозований 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання,             

тис. грн 

У тому числі за роками 

(тис. грн.) 

2022 2023 2024 

1. Удосконалення 

нормативно – 

правової бази 

1.1.Оновлення   

каталогу 

нормативно – 

правових та 

науково – 

методичних 

матеріалів із  

питань роботи з 

обдарованими 

дітьми. 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  Разом    0 0 0 0 

2. Підвищення 

рівня науково-

методичного 

забезпечення 

педагогічних 

працівників 

2.1. Включення до 

планів семінарів 

педпрацівників 

відповідного фаху  

питань, пов’язаних 

з організацією 

роботи з 

обдарованими  

дітьми. 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  2.2. Організація і 

проведення 

науково-

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

6,0 2,0 2,0 2,0 
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практичних 

семінарів, 

конференцій щодо 

питань роботи з 

обдарованою 

молоддю. 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

бюджету 

  2.3. Сприяння 

створенню 

авторських 

розробок з питань 

роботи з 

обдарованою 

молоддю, 

забезпечення їх 

впровадження. 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  Разом    6,0 2,0 2,0 2,0 

3. Виявлення 

обдарованої 

молоді і 

створення умов 

для її розвитку 

3.1.Оновлення 

міського банку 

даних 

“Обдарованість”. 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  

3.2. Забезпечення 

участі дітей у 

всеукраїнських та 

обласних етапах 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад,  

конкурсів-захистів 

науково-

дослідницьких 

робіт учнів-членів 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

60,0 20,0 20,0 20,0 
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МАН, 

інтелектуальних 

конкурсів, 

турнірів. 

  3.3. Забезпечення 

проведення 

міських та участі в 

обласних і 

Всеукраїнських 

заходах  з дітьми та 

молоддю за 

напрямами 

позашкільної 

освіти. 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

60,0 20,0 20,0 20,0 

  Разом    120,0 40,0 40,0 40,0 

4. Підтримка  

обдарованої 

молоді 

4.1. Призначення 

стипендій 

обдарованій молоді 

– переможцям  

мистецьких, 

інтелектуальних, 

творчих конкурсів, 

олімпіад, 

конкурсів МАН, 

спортивних 

змагань обласних 

та Всеукраїнських 

рівнів: 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

- - - - 

-заклади загальної 

середньої освіти  

   150,0 50,0 50,0 50,0 

-заклади 

позашкільної 

освіти 

   90,0 30,0 30,0 30,0 

  4.2. Відзначення 

випускників  

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

за рахунок  

коштів 

15,0 5,0 5,0 5,0 
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закладів освіти 

Корюківської 

міської ради, які 

нагороджуються 

золотою або срібною 

медалями.  

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

місцевого 

бюджету 

  4.3. Відзначення 

обдарованої молоді 

закладів загальної 

середньої освіти за 

підсумками 

рейтингової 

діяльності закладів  

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

45,0 15,0 15,0 15,0 

  Разом    300,0 100,0 100,0 100,0 

5. Кадрове 

забезпечення 

5.1. Участь 

педагогічних 

працівників в 

обласних та 

Всеукраїнських 

заходах з питань 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

15,0 5,0 5,0 5,0 

  5.2. Виплата 

премій 

педагогічним 

працівникам, які 

підготували 

переможців  

мистецьких, 

інтелектуальних, 

творчих конкурсів, 

олімпіад, 

конкурсів МАН, 

2022-2024 Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету 

150,0 50,0 50,0 50,0 
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спортивних 

змагань обласних 

та Всеукраїнських 

рівнів. 
 

  Разом    165,0 55,0 55,0 55,0 

6. Співпраця з 

громадськими 

організаціями 

6.1. Координація  

діяльності  органів 

місцевого 

самоврядування, 

закладів освіти  з 

громадськими 

організаціями у 

сфері розвитку та 

підтримки 

обдарованої молоді 

2022-

2024 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 

  Разом     0 0 0 0 

7. Міжнародне та 

всеукраїнське 

співробітництво 

7.1. Забезпечення 

участі обдарованої 

молоді в 

міжнародних 

проектах , 

програмах, 

науково-

практичних 

конференціях, 

олімпіадах, 

змаганнях, 

конкурсах, 

фестивалях тощо. 

2022-

2024 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

за рахунок  

коштів 

місцевого 

бюджету  

30,0 10,0 10,0 10,0 

  7.2. 

Співробітництво  з 

міжнародними 

освітніми 

установами, 

фондами, 

2022-

2024 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту 

Корюківської 

міської ради 

Без 

фінансування  

- - - - 
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організаціями для 

обдарованої 

молоді. 

  Разом    30,0 10,0 10,0 10,0 

  Усього за 

програмою 

   621,0 207,0 207,0 207,0 

 

 

Міський голова               Ратан АХМЕДОВ 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 457 

 

Про Програму освітніх та  

культурно-мистецьких заходів 

на 2022-2024 роки 
 

Заслухавши інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради Наумчик І.В., керуючись ст. 27 Закону 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради Наумчик І.В. прийняти до відома. 

1.2. Подати на чергову сесію Корюківської міської ради для розгляду 

проєкт Програми освітніх та культурно-мистецьких заходів на 2022-2024 роки, 

що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                   Ратан АХМЕДОВ 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 26.10.2021 року № 457 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

2.  Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

3.  Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Корюківської міської ради 

4.  Учасники Програми Заклади освіти та культури 

Корюківської міської ради (ТГ) 

5.  Термін реалізації  Програми 2022 - 2024 р. 

6.  Етапи виконання Програми 2022 - 2024 р. 

7.  Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, усього, у 

тому числі: 

2500000,00 

9. Коштів міського бюджету 2500000,00 

10. Кошти інших джерел  

 

  



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. 

 

V. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Корюківською міською 

радою. Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнень 

показників Програми будуть: 

- звітність Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради про хід виконання Програми; 

- залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо 

реалізації Програми; 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради; 

Організаційний супровід виконання Програми здійснює Відділ освіти, 

культури, молоді та спорту Корюківської міської ради. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток   

до Програми 

 

Орієнтовний перелік заходів для фінансування Програми 

на 2022 – 2024 роки  
 

Місяць 

проведення 
Тема 

Січень  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. 

5. Всесвітній день «Дякую» 

6. Міжнародний день обіймів. 

7. День Соборності України. 

8. Заходи до річниць бою під Крутами. 

Лютий   1. Міський брейн-ринг з правознавства. 

2. Першість міста з баскетболу серед юнаків. 

3. Першість міста з баскетболу серед дівчат. 

4. День вшанування учасників бойових дій  на території інших держав. 

5. День прояву доброти. 

6. День Героїв Небесної Сотні. 

7. Народні гуляння «Проводи зими». 

Березень  1. Міський конкурс інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!». 

2. Першість міста з волейболу. 

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. 

Квітень   1. Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»). 

2. Міський етап змагань «Старти надій». 

3. Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Джура-прикордонник». 



4. Фестиваль писанок. 

5. Заходи до річниці Чорнобильської катастрофи. 

Травень   1. Свято Останнього дзвоника. Призначення стипендій обдарованій молоді-

переможцям 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». 

4.Заходи до Дня пам’яті та примирення. 

5. День матері та сім’ї. 

6. День музеїв. 

7. День Європи. 

Червень   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. 

Липень 1. Свято Івана Купайла. 

2. День міста. 

3. День села Забарівка. 

4. День села Перелюб. 

5. Заходи до дня дружби. 

Серпень    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. 

Вересень  1.Загальноміське свято до Дня працівників освіти. 

2. Заходи до річниці вигнання з території Корюківщини та Чернігівщини 

фашистських загарбників. 



3. День села Сахутівка. 

4. День села Охрамієвичі. 

5. День села Олександрівка. 

6. Заходи до дня миру. 

7. Всеукраїнський день бібліотек. 

8. Фестиваль української пісні. 

Жовтень 1. День музики. 

2. День художника. 

3. День захисників і захисниць України. 

4. Заходи до річниці вигнання фашистських загарбників з території України. 

Листопад   1. Міський етап  Міжнародного конкурсу з  української мови ім.Петра Яцика. 

2. ІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів. 

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. 

Грудень   1. День волонтерів. 

2. День благодійності. 

3. День Збройних сил України. 

4. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 

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». 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка                               № 458 

                                                                  

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету щодо  

опалювального сезону 
 

Відповідно до Правил надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.07.2005 року № 630, Закону України «Про житлово - комунальні 

послуги», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Корюківської міської 

ради від 07 жовтня 2021 року № 472 «Про початок опалювального сезону 2021-

2022 років», а саме пункт 1 рішення викласти в новій редакції: 

«1. Встановити терміном початку опалювального сезону 2021 - 2022 років 

для підприємств, установ, організацій та закладів (в тому числі неприбуткових), 

що належать до комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, житлових будинків з централізованим опаленням та інших споживачів 

на території Корюківської міської територіальної громади 08 год. 00 хв.                    

08 жовтня 2021 року». 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка                               №459 

 

Про скасування статусів дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
 

Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п. 30 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.10.2008 року № 905 «Про затвердження Порядку 

провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням 

прав усиновлених дітей», на підставі рішення Корюківського районного суду 

Чернігівської області від 07.09.2021 року № 736/956/21, Прилуцького 

міськрайонного суду Чернігівської області від 02.09.2021 року № 742/2911/21, з 

метою соціального захисту малолітніх дітей, керуючись ст. 34 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Скасувати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 

ХХХХ, ХХХХ року народження, у зв’язку з усиновленням.  

 

2. Скасувати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 

ХХХХ, ХХХХ народження, у зв’язку з  усиновленням. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ   
   

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 460 

 

Про припинення функціонування 

прийомної сім’ї 

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, батьківського піклування», 

постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 «Про 

затвердження Положення про Прийомну сім’ю» (зі змінами) та від 24.09.2008 

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

захистом прав дитини», на підставі рішення Корюківського районного суду 

Чернігівської області від 07.09.2021 року, справа № 736/956/21, керуючись               

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Припинити з 26 жовтня 2021 року функціонування прийомної сім’ї 

ХХХХ, яка була створена розпорядженням Корюківської районної державної 

адміністрації від 17 травня 2021 року № 158 «Про створення прийомної сім’ї та 

влаштування до неї дитини», відповідно до рішення Корюківського районного 

суду Чернігівської області від 07 вересня 2021 року по справі № 736/956/21. 

 

2. Припинити дію додаткової угоди від 20 вересня 2021 року №1 до 

договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у 

прийомній сім’ї від 21 травня  2021 року, що укладена між Корюківською 

міською радою і ХХХХ. 

 

3. Повідомити Управління соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації, Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної 

медицини» Корюківської міської ради, відділ соціальних служб Центру надання 

соціальних послуг Корюківської міської ради про припинення функціонування 

прийомної сім’ї Хоменко. 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

  

   



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 461 

 

Про направлення дитини,  

позбавленої батьківського піклування,  

до державного закладу 

 

Відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п. 35 постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», рішення Комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Корюківської міської ради, що 

оформлене відповідним Протоколом від 21.10.2021 року № 29, з метою 

соціального захисту малолітнього, керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Направити дитину, позбавлену батьківського піклування, ХХХХ року 

народження, уродженця с. Верхолісся Корюківського району Чернігівської 

області до комунального закладу «Старобасанська гімназія» Чернігівської 

обласної ради строком на 2021-2022 навчальний рік. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 462  

 

Про затвердження звітів про  

оцінку майна 
 

Розглянувши заяву ФОП Прядко О.В. від 19.10.2021 року, звіт про оцінку 

майна: нежитлових приміщень площею 26,18 кв.м. в одноповерховій 

нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл.,                                   

м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а; звіт про оцінку майна: нежитлових 

приміщень площею 608,9 кв.м. в адмінбудівлі та приміщень гаражів площею 

301,9 кв.м., що знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. 

Вокзальна, 24, керуючись ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіт про оцінку майна: нежитлових приміщень площею 26,18 

кв.м. в одноповерховій нежитловій будівлі, що знаходиться за адресою: 

Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Шевченка, 83а, виконаний суб’єктом 

оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-Експерт-М». Згідно звіту 

ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 30.09.2021 року становить 

62 177,50 грн (шістдесят дві тисячі сто сімдесят сім гривень 50 копійок) без 

врахування ПДВ.  

 

2. Затвердити звіт про оцінку майна:  нежитлових приміщень площею 

608,9 кв.м. адмінбудівлі та приміщень гаражів площею 301,9 кв.м., що 

знаходяться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 24, 

виконаний суб’єктом оціночної діяльності Приватне підприємство «Десна-

Експерт-М». Згідно звіту ринкова вартість майна для цілей оренди станом на 

11.10.2021 року становить 1 678 341,23 грн (один мільйон шістсот сімдесят 

вісім тисяч триста сорок одна гривня 23 копійки) без врахування ПДВ.  

 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 463 

 

Про оренду майна 

міської комунальної власності  
 

Розглянувши звернення АТ «Укртелеком» від 21.07.2021 року № 277-ВИХ-

СG-74Е000-2021, заяву КНП «Чернігівська обласна лікарня» від 30.07.2021 

року № 3-04/1986, клопотання КНП «Корюківська ЦРЛ» від 30.09.2021 року                  

№ 03-05/706, відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Достроково за згодою сторін розірвати договір оренди нерухомого 

майна від 01.10.2019 року № 99, укладеного з Акціонерним товариством 

«Укртелеком», на оренду приміщення площею 38,0 кв.м. в одноповерховій 

нежитловій будівлі, за адресою: вул. Центральна, буд. 19, с. Перелюб, 

Корюківський район, Чернігівська область. 

 

2. Достроково за згодою сторін розірвати договір оренди нерухомого 

майна від 01.01.2009 року № 2 укладеного з Головним управлінням Пенсійного 

фонду України в Чернігівській області, на оренду приміщення гаражу площею 

42,0 кв.м. в будівлі гаражів, що знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, 24, 

м. Корюківка, Чернігівської області.  

 

3. Продовжити дію договору оренди нерухомого майна від 14.01.2016 року 

б/н, укладеного з Комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська 

обласна лікарня» Чернігівської обласної ради, на оренду приміщення, 

загальною площею 292,8 кв.м. на третьому поверсі п’ятиповерхової нежитлової 

будівлі стаціонару корпусу КНП «Корюківська ЦРЛ», що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 101, м. Корюківка, Чернігівської області, терміном на 

3 роки з орендною платою згідно договору.  

 



4. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.) забезпечити 

виконання даного рішення. 

 

5.  Питання, викладене в пункті 3 даного рішення, подати на розгляд 

чергової сесії Корюківської міської ради. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 464   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Про передачу в оренду на аукціоні 

майна міської комунальної власності  
 

Розглянувши лист КП «Благоустрій» від 21.10.2021 року № 302, заяву 

ФОП Дейнека А.М. від 26.10.2021 року, з метою ефективного використання 

майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної 

громади, відповідно до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», 

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

виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Передати в оренду на аукціоні майно комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, а саме приміщення площею 36,0 

кв.м. в одноповерховій адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Зарічна, 

буд. 31, с. Олександрівка, Корюківський район, Чернігівська область (надалі – 

Об’єкт оренди). 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської 

міської ради на передачу в оренду на аукціоні майно комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади, а саме нежитлове приміщення 

площею 25,05 кв.м. в адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 

буд. 87, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область (надалі – 

Об’єкт оренди). 

 

3. Включити Об’єкти оренди, зазначені в пунктах 1-2 даного рішення, до 

Переліку І типу об’єктів оренди, що підлягають передачі в оренду на аукціоні. 

 



4. Затвердити умови, додаткові умови та текст інформаційного 

повідомлення про проведення аукціону, зазначеного в пункті 2 даного рішення, 

що додаються. 

 

5. Виконавчому апарату міської ради (Долбіній Л.М.), КП «Благоустрій» 

(Селюк А.М.), забезпечити оприлюднення в електронній торговій системі 

оголошення про передачу Об’єктів оренди, зазначених в рішенні, в оренду на 

аукціоні. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                 Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 26.10.2021 року № 464 

 

 

Умови про надання в оренду  
нежитлове приміщення площею 25,05 кв.м., в адмінбудівлі, що знаходиться за 

адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівської області 

 

1. Умови, на яких здійснюється оренда об’єкта оренди, включеного до 

Переліку першого типу, а саме «Нежитлове приміщення площею 25,05 кв.м., в 

адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, 

Чернігівської області» (далі – Об’єкт оренди): 

1.1. Розмір стартової орендної плати для: 
- електронного аукціону – 565,00 грн;  
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 283,00 грн; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 283,00 грн. 
1.2. Строк оренди: 4 роки 11 місяців. 

1.3. Розмір гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні 

становить: 3000,00 грн.; 

1.4. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн, що становить 0,1 

мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року. 

1.5. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

1.6. Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 

відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди. 

1.7. Період приймання заяв на участь в електронному аукціоні та період 

між аукціонами - 20 календарний день з дати оприлюднення оголошення про 

передачу майна в оренду в ЕТС. 

1.8. Об’єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з передачі 

майна в оренду без права передачі в суборенду.  

1.9. Об’єкт оренди може бути використаний за цільовим призначенням на 

розсуд орендаря. 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Корюківської міської ради 

від 26.10.2021 року № 464 
 

 

Оголошення про надання в оренду 
нежитлове приміщення площею 25,05 кв.м. в адмінбудівлі, що знаходиться за 

адресою: вул.Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівської області 

 

1. Повне найменування і адреса орендодавця (балансоутримувача): 

Комунальне підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради, код ЄДРПОУ 

41766296, вул. Костюк Галини, 16, м. Корюківка, Чернігівська обл., тел. 0994996037, 

електронна адреса: blagoustriy2017@ukr.net.  

 

2. Інформація про об’єкт оренди, що міститься в Переліку першого типу, в обсязі, 

визначеному пунктом 26 Порядку: 
2.1. Назва об'єкта Нежитлове приміщення площею 25,05 кв.м. в  

адмінбудівлі, що знаходиться за адресою: вул. 

Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівської 

області 

2.2. Місцезнаходження об'єкта 

(обов'язково містить назву населеного 

пункту) 

вул. Шевченка, 87, м. Корюківка, Чернігівська 

область 

2.3. Тип об'єкта Нерухоме майно 

2.4. Орган управління об'єкта Виконавчий комітет Корюківської міської ради 

2.5. Тип переліку Першого типу 

2.6. Залишкова балансова вартість, грн. 56527,00 

2.7. Первісна балансова вартість, грн. 56527,00 

2.8. Пропонований строк оренди 4 роки 11 місяців 

2.9. Наявність рішення щодо об'єкта про 

включення об'єкта до переліку майна, що 

підлягає приватизації 

Ні 

2.10. Погодження органу управління Не потребує 

2.11. Фото/відеоматеріали Додаються окремими файлами 

2.12. Площа об'єкта (кв. м) Загальна – 25,05 

Корисна – 14,9 

2.13. Характеристика об'єкта оренди Приміщення з однієї кімнати, загальною 

площею 25,05 кв.м., робочою площею 14,9 

кв.м. в одноповерховій нежитловій будівлі  

Об’єкт оренди є частиною нежитлової будівлі. 

Вхід до об’єкта оренди виключно через вхід 

загального користування, окремий вихід на 

вулицю відсутній. 

Зареєстровано в Державному реєстрі речових 

прав на нерухоме майно. 

2.14. Технічний стан об'єкта Об’єкт придатний для використання. 

Технічний стан задовільний.  

2.15. Потужність електромережі  5 кВт однофазний струм 

2.16. Забезпеченість комунікаціями Об’єкт оренди забезпечено системами 

електропостачання, опалення  

mailto:blagoustriy2017@ukr.net


2.17. Поверховий план одноповерховий 

2.18. Наявність  об'єкта у Державному 

реєстрі пам'яток України 

Ні 

2.19. Цільове використання (у разі 

неможливості використання за будь-яким 

цільовим призначенням або для Переліку 

другого типу)  

Об’єкт оренди може бути використаний за 

цільовим призначенням на розсуд орендаря. 

 

2.20. Комунальні послуги (окремі особові 

рахунки на об'єкт, відкриті 

постачальниками комунальних послуг 

(перелік рахунків) 

Окремі особові рахунки для оплати 

комунальних послуг відсутні 

2.21. Інформація про порядок участі 

орендаря у компенсації 

балансоутримувачу витрат на оплату 

комунальних послуг (порядок) 

Участь орендаря у спільному утриманні 

об’єкта теплопостачання, відшкодування 

комунальних послуг 

3. Проект договору оренди: додається окремим файлом. 
 

4. Умови оренди майна та додаткові умови оренди майна: 
4.1. Стартова орендна плата для: 
- електронного аукціону – 565,00 грн;  
- електронного аукціону із зниженням стартової ціни -  283,0 грн; 
- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій – 283,0 грн. 
4.2. Строк оренди: 4 роки 11 місяців; 
4.3. Наявність рішення уповноваженого органу про затвердження додаткових умов 

оренди майна: рішення відсутнє. 

 

5. Інформація про цільове призначення об’єкта оренди: Об’єкт оренди може бути 

використаний за цільовим призначенням на розсуд орендаря. 

 

6. Об’єкт оренди надається переможцю електронного аукціону з передачі майна в 

оренду без права передачі в суборенду.  
 

7. Контактна особа: Міщенко Анатолій Михайлович, тел. 0994996037, адреса: 

Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16 blagoustriy2017@ukr.net.:  

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 

12:00 до 13:00 за місцезнаходженням об’єкта: 15300, вул. Шевченка, 87, м.Корюківка, 

Чернігівська обл., Україна. 

 

8. Інформація про аукціон: 

8.1. Дата проведення електронного аукціону – 16.11.2021 року. 

8.2. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному 

аукціоні зі зниженням стартової ціни встановлюється  електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, 

що передує дню проведення електронного аукціону. 

8.2. Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного 

аукціону. 

 



9. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон: 

9.1. Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону: 

встановлюється на рівні 1 відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди. 

Крок аукціону для: 

- електронного аукціону – 5,65 грн;  

- електронного аукціону із зниженням стартової ціни - 2,83 грн; 

- електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та 

подальшого подання цінових пропозицій – 2,83 грн. 

9.2. Розмір гарантійного внеску: 3000,00 грн; 

9.3. Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн; 

9.4. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій: 3 кроки. 

 

10. Додаткова інформація: 

10.1. Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для 

перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2 
внесків протягом п’яти робочих днів з дати проведення електронного аукціону.        

10.2. Оператор електронного майданчика перераховує на рахунок 

UA973052990000026006046303144, одержувач Комунальне підприємство «Благоустрій» 

Корюківської міської ради банк одержувача: АТ КБ Приватбанк код ЄДРПОУ 41766296, 

суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків 

10.3. Банківські реквізити, на які переможець аукціону перераховує кошти за Об’єкт 

оренди: рахунок UA973052990000026006046303144, одержувач Комунальне підприємство 

«Благоустрій» Корюківської міської ради банк одержувача: АТ КБ Приватбанк код ЄДРПОУ 

41766296. 

 

11. Технічні реквізити оголошення: 

11.1. Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із 

зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 20 календарних днів з дати оприлюднення 

оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду. 
11.2. Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право 

використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/  
 

https://prozorro.sale/


 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 465  

 

Про затвердження акту про 

технічний стан нерухомого майна 

міської комунальної власності 
 

Розглянувши акт про технічний стан майна міської комунальної власності 

від 12.10.2021 року, що складений постійно діючою комісією з питань 

обстеження стану будівель, споруд, інженерних комунікацій та об’єктів 

благоустрою міської комунальної власності, керуючись ст. 29 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт про технічний стан нерухомого майна міської комунальної 

власності від 12 жовтня 2021 року, а саме приміщення початкової школи, за 

адресою: вул. 1 Травня, 17А, с. Лупасове, Корюківський район, Чернігівська 

область. 

 

2. Рекомендувати виконавчому апарату Корюківської міської ради подати 

на розгляд міської ради документи про списання нерухомого майна зазначеного 

в пункті 1 даного рішення. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

     

 

Міський голова                                                    Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року  м. Корюківка № 466  

 

Про передачу справ до «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради 
 

У зв’язку з припиненням в результаті реорганізації Білошицько-

Слобідської, Охрамієвицької, Перелюбської, Прибинської, Рибинської та 

Шишківської сільських рад, враховуючи відсутність умов у будівлі 

Корюківської міської ради для належного і тривалого зберігання документів 

(справ) з кадрових питань (особові справи) та розпорядчих документів сільських 

голів, відповідно Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, що затверджені наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Передати документи (справи) з кадрових питань (особові справи) та 

розпорядчі документи сільських голів Білошицько-Слобідської, Охрамієвицької, 

Перелюбської, Прибинської, Рибинської та Шишківської сільських рад, що були 

припинені в результаті реорганізації, на зберігання до «Трудового архіву» 

Корюківської міської ради. 

 

2. Старостам відповідних старостинських округів забезпечити виконання 

пункту 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

     

 

Міський голова                                                    Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 467  

 

Про звіт про виконання фінансового плану 

комунального підприємства Корюківської міської ради 
 

Розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини», враховуючи рішення 

виконавчого комітету Корюківської міської ради від 08.10.2021 року № 437 «Про 

внесення змін до фінансового плану», відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського 

кодексу України, статутів підприємств, керуючись ст. 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Прийняти до відома звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 

2021 року Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 468      

 

Про затвердження штатних розписів 
 

Розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Корюківський центр сімейної медицини», керуючись Законом 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити з 23 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року включно 

штатний розпис Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» 

Корюківської міської ради, що додається. 

1.1. Пункт 5 рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від 

16.06.2021 року № 264 «Про затвердження штатних розписів», вважати таким, 

що втратив чинність з 23.10.2021 року. 

 

2. Затвердити з 01 листопада 2021 року штатний розпис Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

«Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, що 

додається. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                     Ратан АХМЕДОВ 
  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 469  

 

Про затвердження Порядку реєстрації 

пасік та видачі довідки про реєстрацію пасіки 

 

З метою реєстрації пасік, що розташовані на території Корюківської міської 

територіальної громади Корюківського району Чернігівської  області, відповідно 

до ч. 3 ст. 13 Закону України «Про бджільництво», Порядку реєстрації пасік, 

затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 19.02.2021 року № 338, керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 59 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Порядок реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію 

пасіки на території Корюківської міської територіальної громади, що додається. 

 

2. Визначити відділ (центр) надання адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради відповідальним за організацію та ведення реєстрації пасік 

на території Корюківської міської територіальної громади. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської    ради  

від 26.10.2021 р. № 469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 
реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасіки 

на території Корюківської міської територіальної громади 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 

  



І. Загальні положення 

 

1.1. Порядок реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасік для 

отримання дотації за бджолосім’ї розроблений на підставі Порядку реєстрації 

пасік, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 

19.02.2021 року № 338 для виконання процедури реєстрації пасіки, які 

розміщенні на території Корюківської міської територіальної громади 

Корюківського району Чернігівської області. 

1.2. Порядок реєстрації пасік та видачі довідки про реєстрацію пасік для 

отримання дотації за бджолосім’ї затверджується рішенням виконавчого 

комітету Корюківської міської ради Чернігівської області. 

 

ІІ. Порядок реєстрації пасік та видачі довідок про реєстрації пасік 

 

2.1. Пасіка підлягає реєстрації у Корюківській міській раді Чернігівської 

області у разі розташування її на території населених пунктів Корюківської 

міської територіальної громади Корюківського району Чернігівської області. 

2.2. Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію пасіки (додаток 

1) власника пасіки або уповноваженої ним особи. 

До заяви додається засвідчена заявником копія паспорта пасіки. 

2.3. У заяві зазначаються: 

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) 

та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті) (для фізичної особи); 

- найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) (для фізичної особи - підприємця); 

- місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної 

особи - підприємця); 

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер 

облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 

паспорті) (для фізичної особи - підприємця); 

- контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти). 

2.4. Після розгляду заяви проводиться реєстрація пасіки у Журналі обліку 

пасік на території Корюківської міської територіальної громади (додаток 2). 

2.5. У журналі обліку пасік зазначається інформація, що зазначена 

суб’єктом звернення в заяві, а також: 

- місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо 

земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); 

- кількість бджолиних сімей на дату реєстрації паспорта пасіки; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0281-21#n36


- порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності); 

- єдиний унікальний номер. 

2.6. Після реєстрації пасіки видається довідка про таку реєстрацію (додаток 

3), за підписом начальника відділу ( центру) надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату Корюківської міської ради. 

2.7. У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію 

іншого органу місцевого самоврядування власник пасіки або уповноважена ним 

особа інформує про це вказані органи місцевого самоврядування. 

2.8. Інформація повинна бути надана засобами електронного зв’язку або в 

письмовій формі не пізніше ніж за два календарних дні до перевезення (кочівлі) 

пасіки на їх територію. 

2.9. Власник пасіки або уповноважена ним особа надає відомості, зазначені 

в пункті 2.3. цього Порядку, а також повідомляє про: 

- місце запланованого розташування пасіки (адреса або кадастровий номер 

земельної ділянки); 

- час запланованого прибуття та виїзду (дата початку і закінчення 

перевезення (кочівлі) пасіки); 

- кількість бджолиних сімей під час перевезення (кочівлі) пасіки; 

- контактну інформацію власника пасіки або уповноваженої ним особи 

(номер телефону, адресу електронної пошти). 

2.10. У разі якщо інформація була надана лише телефоном, не пізніше 

наступного робочого дня після прибуття на місце кочівлі власник пасіки або 

уповноважена ним особа надає органу місцевого самоврядування, на 

адміністративну територію якого перевезено пасіку, електронне (підписане 

електронним цифровим підписом) або письмове повідомлення-підтвердження 

про прибуття. 

2.11. Орган місцевого самоврядування вносить подану власником пасіки або 

уповноваженою ним особою інформацію до журналу обліку пасік. 

2.12. Під час перевезення (кочівлі) пасіки власник пасіки зобов’язаний 

керуватися положеннями законодавства. 

2.13. У разі надходження інформації про заплановане застосування засобів 

захисту рослин на адміністративній території органу місцевого самоврядування 

вказані органи самоврядування протягом чотирьох робочих годин повідомляють 

про це власників пасік та/або уповноважених ними осіб, зареєстрованих і таких, 

що прибули на кочівлю на їх територію, у встановленому законодавством 

порядку. 

 

 

Міський голова                                                                     Ратан АХМЕДОВ 

  



Додаток 1 

 

Міському голові________________________ 
     (місцевої державної адміністрації 

      або органу місцевого самоврядування) 

 

ЗАЯВА 

про реєстрацію пасіки 

 

Прошу зареєструвати пасіку, що належить мені 

 

Суб’єкт господарювання Найменування  

______________________________________________________ 

Код згідно з ЄДРПОУ  

______________________________________________________ 

Фізична особа ______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) 

_______________________________________________________ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію  

(за наявності) та номер паспорта) 

   

Контактна інформація власника пасіки 

або уповноваженої ним особи 

 

Номер телефону ___________________________ 

Адреса електронної пошти__________________ 

Місце фактичного проживання 

фізичної особи або місцезнаходження / 

місце проживання суб’єкта 

господарювання 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

  

  

Підпис власника 

пасіки або 

уповноваженої 

ним особи 

______________ Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(за наявності) 

підписанта 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

  

Додаток: копія ветеринарно-санітарного паспорта пасіки 

Дата ___ ____________ 20___ р. 

                                                                                          __________________________________ 
                                     (підпис) 

Примітка. Персональні дані, вказані в заяві про реєстрацію пасіки, захищаються 

та обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

з метою розгляду зазначеної заяви згідно із законодавством. 



Додаток 2 

до Порядку реєстрації пасік та видачі 

довідки про реєстрацію пасіки 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПАСІК 

на території Корюківської міської територіальної 

громади 
 
 

№ з/п Дата Прізвище, ім’я, по Реєстраційний Місце Кількість Місце Порода Єдиний 
  батькові фізичної номер облікової проживання бджолиних фактичного (популяція) унікальний 
  особи, картки платника або сімей на розташуванн бджолиних номер 
  найменування податків або код місцезнаходжен дату я пасіки сімей (за  

  суб’єкта згідно з ЄДРПОУ ня юридичної реєстрації  наявності)  

  господарювання (для юридичної особи Місце пасіки    

  (для юридичної особи) розташування     

  особи)  пасіки     

         

         



Додаток 3 

до Порядку реєстрації 

пасік та видачі довідки 

про реєстрацію пасіки 
 

ДОВІДКА 

про реєстрацію пасіки 

 

Видана     , 

в тому, що пасіка зареєстрована у кількості   наявних 

бджолосімей. 

Пасіка розташована за адресою:    
 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу (Центру) надання  

адміністративних послуг виконавчого апарату  

Корюківської міської ради        
 

ПІБ та № телефону 

Виконавця 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 470 

 

Про погодження заходів,  

що становлять зміст соціальної послуги 

 

Розглянувши клопотання Центру надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради від 07.10.2021 року № 01-06/277, відповідно до наказів 

Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Державного 

стандарту соціальної послуги натуральної допомоги» від 25.03.2021 року 

№ 147, «Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома» від 

16.06.2021 року № 335, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити перелік заходів, що становлять зміст соціальної послуги та 

орієнтовний час для їх виконання відділом соціального обслуговування Центру 

надання соціальних послуг Корюківської міської ради, що додаються. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                    Ратан АХМЕДОВ 

  

   



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 471   

 

Про квартирний облік 
 

Розглянувши клопотання КНП «Корюківська центральна районна 

лікарня», Служби у справах дітей Корюківської міської ради, керуючись ст. 39 

Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, постановою виконавчого комітету Чернігівської обласної 

ради народних депутатів і президії обласної ради президії професійних спілок 

від 07.01.1985 року «Про порядок обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень у Чернігівській області», ст. 33 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 30 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Поставити на квартирний облік: 

1.1. Удовенка Іллю Михайловичу, ХХХХ р.н., черга загальна, склад сім’ї – 

1 особа. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

14.09.2021 року № 03-05/748; 

1.2. Бубенець Ольгу Василівну, ХХХХ р.н., черга загальна, склад сім’ї – 2 

особи: 

1) дитина під опікою – Докієнко Валерія Віталіївна, ХХХХ р.н. 

Підстава: клопотання Комунального некомерційного підприємства 

«Корюківська центральна районна лікарня» Корюківської міської ради від 

18.10.2021 року № 03-05/876; 

1.3. Оселедця Олександра Миколайович, ХХХХ р.н., дитину-сироту, черга 

позачергова, склад сім’ї – 1 особа. 

Підстава: клопотання Служби у справах дітей Корюківської міської ради 

від 30.09.2021 року № 01-10/40. 



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

перебувають на обліку за місцем проживання та потребують поліпшення 

житлових умов, з врахуванням пункту 1 даного рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природнього 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 472  

 

Про преміювання 
 

Розглянувши подання заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Бикова О.М. щодо преміювання директора комунальної 

установи Корюківський міський молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської 

ради, керуючись Положенням про призначення, звільнення, умови оплати праці та 

преміювання керівників підприємств, установ та організацій, що належать до 

міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади, 

затвердженим рішенням тринадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 05.03.2018 року, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Подання на преміювання директора Корюківський міський 

молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради Онищука Володимира 

Леонідовича за жовтень 2021 року, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                             Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 473  

 

Про нагородження Почесною грамотою  

Корюківської міської ради  

 

Розглянувши подання Відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради, керуючись Положенням про відзнаки Корюківської 

міської ради, затвердженим рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 20.12.2018 року, ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів 

народного мистецтва, за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток галузі 

культури нагородити Почесною грамотою Корюківської міської ради з виплатою 

матеріальної допомоги у розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) 

кожному: 

- Гордюк Євгенію Олександрівну – керівника театру танцю та мод «Fashion 

Zone» Корюківського міського будинку культури Корюківської міської ради; 

- Дворецького Віталія Сергійовича – активного учасника художньої 

самодіяльності Корюківського міського будинку культури Корюківської міської 

ради; 

- Ковальова Романа Сергійовича – керівника музичної частини 

Корюківського міського будинку культури Корюківської міської ради. 

Підстава: подання відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської 

міської ради від 20.10.2021 року № 01-11/601. 

 

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

профінансувати кошти в сумі 900,00 грн (дев’ятсот гривень 00 копійок) для 

виплати матеріальної допомоги та в сумі 150,00 грн (сто п’ятдесят грнивень 00 

копійок) для придбання квітів.  

  



3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської 

ради (Кожема О.М.) на виконання даного рішення забезпечити перерахування 

відповідних коштів. 

 

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

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка                               № 474 

 

Про затвердження будівельного паспорту  

забудови земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення Креса Д.В. про видачу будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки та додані до заяви документи щодо намірів забудови 

земельної ділянки, відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 05.07.2011 

року № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки», керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст.ст. 5, 14 Закону України «Про основи 

містобудування», Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності», ст.ст. 52, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити будівельний паспорт забудови земельної ділянки: 

1.1. Будівельний паспорт «Нове будівництво житлового будинку, 

господарських будівель по вул. Сонячна, 9 в м. Корюківка Чернігівської 

області». Власник земельної ділянки - Крес Дмитро В’ячеславович (3549601030), 

документ, що підтверджує право власності - рішення Корюківської міської ради, 

від 08.07.2021 року № 33-7/VIIІ; кадастровий номер 7422410100:01:002:1993 

(площа ділянки - 0.1 га).  

 

2. Зобов’язати замовника: 

2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне 

забезпечення об’єкта будівництва. 

2.2. Виконання підготовчих та будівельних робіт здійснювати після 

отримання документа, що надає право на виконання вищезазначених робіт, 

виданих Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у 



Чернігівській області з наступним прийняттям об’єкта до експлуатації в 

установленому законодавством порядку. 

2.3. При проектуванні і будівництві об’єкта містобудування, дотримуватись 

вимог, визначених у будівельному паспорті забудови земельної ділянки. 

2.4. Після завершення будівельних робіт з будівництва житлового будинку 

встановити номерний знак на будинок та поштову скриньку, провести 

комплексний благоустрій території. 

 

3. Прийняття в експлуатацію об’єкту містобудування без проведення 

комплексного благоустрою території забороняється. 

 

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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                            Ратан АХМЕДОВ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 475    

 

Про надання дозволу на  

підключення до централізованої   

мережі водопостачання  
 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал», керуючись ст. 30 

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

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на підключення до централізованої мережі 

водопостачання житлових будинків: 

1.1.  По вул. Червонохутірська, буд. 24 кв. 4, м. Корюківка, власник – Швець 

Лариса Леонідівна. 

 

2. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради на виконання земляних робіт по підключенню 

зазначених будинків до міської мережі водопостачання. 

 

3. Зобов’язати Комунальне підприємство «Корюківкаводоканал» 

Корюківської міської ради та власника житлового будинку, до якого проводиться 

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

ремонтних робіт» Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

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

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що затверджені рішенням сьомої сесії Корюківської 

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

 

 



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

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природнього середовища. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 476     

 

Про надання допомоги на поховання 
 

Розглянувши заяви громадян та додані до них документи, відповідно до 

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

Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження 

Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

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

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

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

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

комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

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

Залуцькій Руслані Валеріївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, ID-картка 

ХХХХ, орган, що видав 7420, УНЗЄДДР ХХХХ), що здійснила поховання Яроша 

Геннадія Стефановича, безробітного, який помер 09.10.2021 року. 

1.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

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

Милейко Тетяні Анатоліївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 

ХХХХ), що здійснила поховання Макухи Тетяни Миколаївни, безробітної, яка 

померла 26.08.2021 року. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок: 

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 



 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова   Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 477    

 

Про надання разової  

матеріальної допомоги 
 

Розглянувши звернення депутатів Корюківської міської ради восьмого 

скликання, громадян та додані до них матеріали, керуючись рішенням другої 

сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15.12.2020 року № 54-

2/VIІІ «Про затвердження Положення про порядок та умови надання громадянам 

разової адресної матеріальної допомоги» (зі змінами), Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 38 500,00 грн (тридцять вісім 

тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) Тихоновському Михайлу Леонідовичу (вул. 

ХХХХ, м. Корюківка Корюківського району, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування 

нехронічного захворювання. 

1.1.  Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 

 

2. Надати разову матеріальну допомогу в сумі 2000,00 грн. (дві тисячі 

гривень 00 копійок) Шафоросту Петру Петровичу (вул. ХХХХ м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) на лікування нехронічного захворювання. 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк». 
 

3. Відмовити Машовець Наталії Вікторівні (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) у надані разової матеріальну допомогу у зв’язку з 

невідповідністю поданих документів вимогам Положенню про порядок та умови 

надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги. 



 

 

4. Відмовити Мізецькаій Галині Савеліївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ) у надані разової матеріальну допомогу у зв’язку з 

невідповідністю поданих документів вимогам Положенню про порядок та умови 

надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги. 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 жовтня 2021 року м. Корюківка № 478    

 

Про надання матеріальної допомоги 

у зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню 
 

Розглянувши звернення громадян та додані до них матеріали щодо 

проведення робіт по переведенню житла громадян на автономне опалення у 

зв’язку з модернізацією систем по теплопостачанню, керуючись Положенням 

про порядок надання матеріальної допомоги власникам та наймачам квартир, які 

будуть відключені від централізованого опалення в зв’язку з модернізацією 

систем по теплопостачанню у 2019-2021 роках, що затверджене рішенням 

двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 

29.08.2019 року № 3-26/VII (зі змінами), Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 20 000,00 грн (двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) Кіктєвій Ірині Леонідівні (вул. ХХХХ м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ). 

1.1.  Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».  

 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 20 000,00 грн (двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) Лавренко Людмилі Феодосіївні (вул. ХХХХ, м. Корюківка 

Корюківського району, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

ХХХХ, паспорт серії ХХХХ). 

2.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ ТВБВ № 10024/0159 філії – Чернігівське облуправління АТ 

«Ощадбанк». 
 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 20 000,00 грн (двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) Кугуку Антону Юрійовичу (вул. ХХХХ м. Корюківка, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків ХХХХ, паспорт серії 



 

ХХХХ). 

3.1. Кошти перерахувати на особовий рахунок:  

№ ХХХХ АТ КБ «Приватбанк».  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку. 

 

 

Міський голова     Ратан АХМЕДОВ 

 


