УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 1-10/VIII

Про внесення змін та
доповнень до міських програм
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
08.12.2021 року № 546 «Про внесення змін до міських програм», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 3, 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Програму охорони навколишнього природного середовища Корюківської
міської ради на 2021-2025 роки, що затверджена рішенням другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 6-2/VIII «Про затвердження міських Програм», викласти в новій редакції, що
додається.
2. Внести зміни до Міської програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на
2019-2024 роки, що затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських
Програм», а саме:
2.1. Викласти пункт 8 паспорту Міської програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської
міської ради на 2019-2024 роки в наступній редакції:
обсяг
Всього
2019
2020
2021
2022
2023
2024
8. Загальний
фінансових
ресурсів

необхідний для
реалізації
програми,
тис.грн, у тому
числі:

225829,0

25000,0

30000,0

35829,0

40000,0

45000,0

50000,0

225000,0
кошти
міського
бюджету
829,0
кошти
державного
бюджету

25000,0

30000,0

35000,0

40000,0

45000,0

50000,0

829,0

2.2. Доповнити Програму Додатком «Забезпечення зміцнення матеріальнотехнічної бази підприємств комунальної власності», що додається.
3. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки та розвитку
«Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки, затвердженої
рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від
6 жовтня 2020 року № 2-41/VII «Про затвердження Програми підтримки та
розвитку «Трудового архіву» у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки», а
саме:
3.1. Викласти пункт 8 Паспорту Програми в наступній редакції:
8. Загальний
обсяг
фінансових
601,1 тис.грн
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього
2020 рік – 60,0 тис.грн
2021 рік – 251,1 тис.грн
2022 рік – 290,0 тис.грн
3.2. В розділі «Фінансове забезпечення Програми» абзац другий викласти
в новій редакції:
«Для виконання Програми передбачено здійснити такі заходи:
№
Найменування
Термін реалізації
п/п
видатків
2020 рік
2021 рік
2022 рік
50,0
168,0
210,0
1. Оплата праці з
нарахуваннями
5,0
12,6
5,0
2. Придбання предметів,
матеріалів, обладнання
та інші видатки
55,0
2,0
3. Оплата послуг
5,0
15,5
73,0
4. Оплата енергоносіїв
ВСЬОГО
60,0
251,1
290,0
4. Внести зміни та доповнення до Програми підтримки розвитку вторинної
медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на
2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської

міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VІI «Про
затвердження міських Програм», а саме:
4.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми підтримки розвитку вторинної
медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на
2020-2022 роки в наступній редакції:
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
45658,9
необхідних для реалізації Програми,
2020 рік 2021 рік 2022 рік
тис.грн
10 809,1 24 849,8 12 000,0
Всього, в т.ч.:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти міського бюджету

4 700,7
600,0
5 508,4

12 852,1
817,7
11 180,0

12 000,0

4.2. Додаток 1 до Програми підтримки розвитку вторинної медичної
допомоги на території Корюківської міської територіальної громади на 20202022 роки викласти в новій редакції, що додається.
5. Внести зміни до Програми розвитку та фінансової підтримки
Корюківської міського молодіжного центру «КУБ» Корюківської міської ради на
2020-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської
міської ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року № 5-31/VІI «Про
затвердження міських Програм», а саме:
5.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми в наступній редакції:
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
2900,00 тис.грн, в т.ч.:
необхідних для реалізації Програми, 2020 рік – 800,0 тис.грн
всього:
2021 рік – 900,0 тис.грн
2022 рік – 1 200,0 тис.грн
6. Внести зміни до Програми розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 20202022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від 17 грудня 2019 року №5-31/VIІ, а саме:
6.1. Викласти пункт 7 Паспорту Програми розвитку, фінансової підтримки
та поповнення статутних фондів комунальних підприємств Корюківської міської
ради на 2020-2022 роки в наступній редакції:
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 2020 рік – 14130000,00 грн
необхідних для реалізації Програми за кошти 2021 рік – 14860000,00 грн
2022 рік – 15950000,00 грн
міського бюджету, усього:
6.2. Внести зміни до таблиці розділу 4 «Основні завдання Програми, обсяги
та джерела фінансування», виклавши її в наступному вигляді:
№
Назва установи
Обсяги фінансування
з/п
2020 рік
2021 рік
2022 рік
1. Корюківська ЖЕК
1 500 000,00 1 080 000,00
850 000,00
2. КП «Корюківкаводоканал» 4 600 000,00 3 000 000,00
2 800 000,00

3.
4.

КП «Благоустрій»
КП «Убідьське»
Разом

6 300 000,00 7 550 000,00
9 600 000,00
1 730 000,00 3 230 000,00
2 700 000,00
14 130 000,00 14 860 000,00 15 950 000,00

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

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 15.12.2020 року № 6-2/VIII
(зі змінами, рішення десятої
сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 10/12.2021 року № 1-10/VIII)

Програма
охорони навколишнього
природного середовища
Корюківської міської ради
на 2021 – 2025 роки
(нова редакція)

м. Корюківка
2020 рік

1. ПАСПОРТ
Програми охорони навколишнього природного середовища
Корюківської міської ради на 2021 – 2025 роки
Корюківська міська рада

2.

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

3.

Розробник програми

Корюківська міська рада

4.
5.

Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми

6.

Термін реалізації програми

Виконавчий апарат
Корюківської міської ради
Корюківська міська рада,
Корюківська ЖЕК,
КП «Благоустрій»,
КП «Корюківкаводоканал»,
КП «Убідьське»,
Деснянське БУВР,
інші суб’єкти господарювання
2021 – 2025 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які державний бюджет, обласний
беруть участь у виконанні
бюджет, міський бюджет та інші
програми
кошти

8.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідний для реалізації
програми тис.грн.

1.

Всього, у тому числі:

Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про охорону
навколишнього природного середовища»,
"Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України
на період до 2030 року", Постанова
КМУ№1147 «Про затвердження переліку
видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів»

23200,00

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

500,00

2400,00

7400,00

7400,00

5500,00

кошти державного бюджету

1800,00 5800,00 5800,00 4000,00

кошти обласного бюджету
кошти міського бюджету
інші кошти

500,00
500,00

600,00

500,00

500,00

1100,00 1100,00

1000,0

2. Загальні положення
Соціально-економічний розвиток Корюківської міської територіальної
громади тісно й нерозривно пов’язаний зі станом навколишнього природного
середовища регіону та напряму залежить від реалізації стратегічних завдань у
сфері охорони та збереження довкілля та повинен відповідати основним
стратегічним цілям державної екологічної політики України.
Основними стратегічними цілями державної екологічної політики України
є:
- формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого
споживання та виробництва;
- забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу України;
- забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень
щодо соціально-економічного розвитку України;
- зниження екологічних ризиків з метою мінімізації їх впливу на екосистеми,
соціально-економічний розвиток та здоров’я населення;
- удосконалення та розвиток державної системи природоохоронного
управління.
До основних принципів формування екологічної політики громади
належить охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища,
гарантування безпечних екологічних умов для життя і здоров’я населення,
впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та
збереження природних екосистем. Практичним інструментом реалізації
екологічної політики, виконання завдань зі збереження довкілля та створення
безпечних екологічних умов для життєдіяльності населення виступає Програма
охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на
2021-2025 роки (далі-Програма).
Програма враховує головні завдання, передбачені в законодавчих і
нормативних актах з питань екології, охорони навколишнього природного
середовища та охорони водних ресурсів та визначає основні цілі і завдання, які є
актуальними для громади на 2021-2025 роки.
3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Заходи, включені до Програми, спрямовані на вирішення актуальних
проблемних питань у сфері збереження довкілля, забезпечення раціонального
використання, охорони й відтворення природних ресурсів, підвищення рівня
екологічної культури і свідомості населення, досягнення гармонійної взаємодії
суспільства і природи.
Так, основною проблемою щодо охорони та раціонального використання
водних ресурсів громади протягом останніх років залишається питання
забруднення поверхневих водних об’єктів, в основному через скиди недостатньо
очищених стічних вод внаслідок неефективної роботи каналізаційно-очисних
споруд, засмічення водойм побутовими відходами. Очисні споруди, які не

забезпечують достатнього очищення стічних вод, знаходяться в незадовільному
технічному стані, потребують реконструкції чи капітального ремонту.
Для вирішення проблеми, яка склалася навколо очистки стічних вод,
необхідно виконати роботи з будівництва нових, реконструкції існуючих
очисних споруд, а також об’єктів водопровідно-каналізаційних мереж. Вказані
роботи потребують значних капітальних вкладень та часу на їх виконання.
Вагомою екологічною проблемою громади є порушення гідрологічного та
гідрохімічного режиму водних об’єктів. Одним із центральних чинників
негативного впливу на річки і водойми є надходження до них неочищеного
поверхневого стоку з території населеного пункту, що призводить до
замулювання русел, забруднення вод, порушення гідрологічного режиму та
технічного стану водних об’єктів.
Тривале техногенне навантаження на річки призводить до замулення русел.
Забруднений мул, що накопичився у руслі річки є джерелом вторинного її
забруднення. Необхідно проводити роботи по впорядкуванню русла та її
розчищення від мулу та бруду. Роботи по підтриманню санітарного стану річок
із прибиранням водного дзеркала необхідно проводити постійно.
Для вирішення вказаних проблем у Програмі передбачені заходи з
реконструкції зливових каналізаційних мереж, гідротехнічних споруд,
поліпшення гідротехнічного стану водойм.
Одна з актуальних проблем громади є порушення гідробіологічного стану
водойм. Основні чинники, які викликають структурні зміни в екосистемі є
розростання фітопланктону, внаслідок чого погіршується якість води.
Для вирішення проблеми, у Програмі передбачено ефективний та
інноваційний метод боротьби з водоростями – ротація «вселення» рослиноїдних
видів риб. Такі види риб, як: товстолоб, короп, білий амур є біологічними
меліораторами водойм. Ці риби у процесі своєї життєдіяльності активно
споживають водну рослинність і водорості. В результаті чого суттєво
зменшується чисельність зелених та синьо - зелених водоростей, покращується
якість води, відновлюється баланс екосистеми.
Потенційними джерелами забруднення підземних водоносних горизонтів є
недіючі безхазяйні артезіанські свердловини, які залишились на території
громади після реорганізації агропромислового сектору. З метою недопущення
забруднення підземних вод до Програми включені заходи з тампонажу таких
свердловин.
Серед низки екологічних проблем, які мають місце в громаді, особливо
гостро стоїть проблема поводження з відходами, які є одним з найбільших
забруднювачів навколишнього середовища та негативно впливають на всі його
компоненти. Ситуація ускладнюється й тим, що зберігається значний розрив між
обсягами накопичених відходів та обсягами їх знешкодження й перероблення. З
метою підвищення ефективності роботи щодо поводження з відходами до
Програми включені заходи з раціонального використання, зберігання і утилізації
відходів виробництва та побутових відходів, серед яких- реконструкція
полігонів, облаштування сміттєзвалищ, придбання та впровадження установок,
обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження

та складування відходів, контейнерів для впровадження роздільного збору
твердих побутових відходів.
Одна з актуальних проблем стану довкілля громади – забруднення
атмосферного повітря викидами забруднювальних речовин від промислових
підприємств та автотранспорту. Для отримання інформації про стан довкілля,
оперативного реагування та прийняття ефективних управлінських рішень у разі
його погіршення, а також з метою системного інформування населення в громаді
проводиться робота з екологічного моніторингу довкілля. Зокрема, Програмою
передбачено здійснення моніторингових досліджень атмосферного повітря.
Екологічна освіта та виховання є надзвичайно важливими елементами
охорони довкілля. По ряду напрямків з охорони довкілля, свідома поведінка
мешканців є умовою для поліпшення ситуації.
Екологічна культура людини формується впродовж всього життя, тому
важливо для підвищення екологічної свідомості мешканців громади, щоб
заходами були охоплені широкі верстви населення.
У громаді доступ до суспільно важливої екологічної інформації для різних
верств населення забезпечується шляхом оперативного оприлюднення
інформації на офіційному веб-порталі Корюківської міської ради.
4. Мета та завдання Програми
Основною метою Програми є створення умов для забезпечення екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його
стану, реалізації ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні.
Програми передбачає виконання наступних завдань:
- поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;
- охорона і раціональне використання водних ресурсів;
- раціональне використання і зберігання відходів;
- організація системи екологічного моніторингу довкілля;
- підвищення екологічної свідомості мешканців громади;
- здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;
- покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів, прибережних
смуг водних об’єктів;
- зменшення обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє
середовище;
- виконання заходів програми оздоровлення атмосферного повітря;
- проведення інвентаризації джерел викидів шкідливих речовин в
атмосферне повітря на промислових підприємствах та взяття на державний облік
об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я
людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що
викидаються в атмосферне повітря;
- мінімізація забруднення поверхневих водойм міста неочищеними
стічними водами;

- реконструкція та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж та
каналізаційно-напірної станції;
- реконструкція каналізаційних колекторів;
- будівництво каналізаційних очисних споруд;
- будівництво систем водовідведення;
- зменшення впливу промислових та побутових відходів на довкілля;
- здійснення заходів з біомеліорації водойм з використанням рослиноїдної
риби;
- охорона і раціональне використання земель;
- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання
контейнерів для роздільного сортування твердих побутових відходів;
- виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території
громади;
- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості шляхом проведення
спільних акцій, розповсюдження соціальної реклами.
Програма
визначає
напрямки,
заходи,
джерела
фінансування
природоохоронних заходів та очікувані результати, які наведені у додатку до
програми «Напрями діяльності, заходи та очікувані результати Програми
охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на
2021-2025 роки».
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання
Розв’язання екологічних проблем у рамках Програми буде забезпечуватися
шляхом об’єднання та координації зусиль Корюківської міської ради,
природоохоронних організацій, підприємств, наукових установ, засобів масової
інформації, населення, громадських організацій на обласному та місцевому
рівнях, мобілізації наявних ресурсів для реалізації спільно запланованих заходів,
залучення зацікавлених сторін до вирішення пріоритетних проблем, підвищення
рівня обізнаності населення та його залучення до реалізації природоохоронної
політики.
Джерелами фінансування заходів програми є – державний бюджет,
обласний бюджет, міський бюджет (в т.ч. надходження екологічного податку до
спеціального фонду міського та обласного бюджетів) та інші джерела
фінансування, не заборонені законодавством.
Загальна сума фінансування складає 23200,00 тис. грн.
У процесі впровадження Програми заходи можуть коригуватись в
залежності від змін екологічної ситуації і економічного стану шляхом внесення
змін у Програму.
6. Очікувані результати
Виконання Програми здійснюється шляхом виконання поставлених завдань
та заходів зазначених у Програмі.

В результаті виконання програмних заходів у 2021-2025 роках буде
забезпечено надійне функціонування всього господарського комплексу громади
в сфері забезпечення на належному рівні охорони навколишнього природного
середовища; покращення екологічної ситуації; запобігання та попередження
забрудненню об’єктів довкілля; підвищення ефективності роботи каналізаційних
мереж; очистку стічних вод відповідно до санітарних норм; зменшення
негативного техногенного впливу на навколишнє природне середовище та
здоров’я людей; запобігання надзвичайним ситуаціям.
7. Контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року ініціюють
внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток
до Програми охорони навколишнього
природного середовища Корюківської
міської ради на 2021-2025 роки

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Програми охорони навколишнього природного середовища Корюківської міської ради на 2021-2025 роки
№
п/п

Перелік заходів

Відповідальні
виконавці

1

2

3

1.

2.

Підтримання та
поліпшення
санітарного та
технічного стану
водойм (розчищення
русел, прибирання
водного дзеркала,
виорювання
прибережних смуг,
очищення від
деревної порослі,
тощо)

Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

Реконструкція
каналізаційного
колектора по
вул.Бульварній,
м.Корюківка

Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

Термін
виконанн
я заходу
4
2021-2025
роки

Джерела
Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.),
фінансуван
у тому числі по роках:
ня
Всього 2021
2022 2023 2024
2025
5
6
7
8
9
10
11
900,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Всього
у т.ч. кошти:

2021-2025
роки

держбюджету

0,00

обласного
бюджету
міського
бюджету
інші джерела

0,00

Всього

900,00

100,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

0,00

1800,00

1800,00

1800,00

200,00

200,00

200,00

Очікуваний
результат
12
Поліпшення
санітарноекологічного
стану водойм

0,00

6000,00

у т.ч. кошти:
держбюджету

5400,00

обласного
бюджету
міського
бюджету
інші джерела

0,00
600,00
0,00

Підвищення
ефективності
роботи
каналізаційних
мереж,
запобігання
виникненню
аварійних
ситуацій та
забрудненню
довкілля стічними
водами

№
п/п
1
3.

Перелік заходів

2
Будівництво
каналізаційних
очисних споруд
м.Корюківка

4.

Біомеліоративні
заходи з
використанням
рослиноїдної
риби – білого
амура

5.

Реконструкція
каналізаційно
насосної станції

6.

Моніторинг
атмосферного
повітря

Відповідальні
виконавці
3
Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

Термін
Джерела
Орієнтовні обсяги фінансування,
виконання фінансуван
у тому числі по роках:
заходу
ня
Всього 2021 2022
2023 2024
2025
4
5
6
7
8
9
10
11
15000,00
0,00
0,00
5000,00 5000,00 5000,00
2021-2025
Всього
роки

у т.ч. кошти:
держбюджету

12000,00

4000,00

4000,00

4000,00

обласного
бюджету
міського
бюджету
інші джерела

1500,00

500,00

500,00

500,00

1500,00

500,00

500,00

500,00

Очікуваний
результат
12
Забезпечення очистки
стічних вод до
санітарних норм,
запобігання
забрудненню
довкілля стічними
водами

0,00

Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання
Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

1000,00

100,00

200,00

200,00

200,00

300,00

Зменшення
чисельність зелених
та синьо - зелених
водоростей,
покращення якості
води, відновлення
балансу екосистеми

2021-2025
роки

Всього

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Підвищення
ефективності роботи
каналізаційних мереж,
запобігання
виникненню аварійних
ситуацій та
забрудненню довкілля
стічними водами

Корюківська міська
рада, комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

2021-2025
роки

у т.ч. кошти:
держбюджету
обласного
бюджету
міського
бюджету
інші джерела

0,00
0,00
300,00

300,00

0,00

Наявність інформації
про рівень та
динаміку
забруднення
атмосферного повітря
забруднювальними
речовинам

№
п/п

Перелік заходів

1
7.

2
Дослідження
поверхневих
водойм

8.

Розроблення
(коригування)
паспортів водних
об’єктів

9.

Тампонаж
недіючих
артезіанських
свердловин

Відповідальні
виконавці
3
Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання
Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання
Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

Термін
Джерела
Орієнтовні обсяги фінансування,
виконання фінансуван
у тому числі по роках:
заходу
ня
Всього 2021 2022
2023 2024
2025
4
5
6
7
8
9
10
11

Очікуваний
результат
12

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

Наявність
інформації про
стан поверхневих
водойм

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

Забезпечення
виконання вимог
Водного кодексу
Україну, сталого
використання усіх
ресурсів,
пов`язаних з
існуванням
водойм
Запобігання
забрудненню
ґрунтів та
підземних
водоносних
горизонтів
шляхом
тампонажу
недіючих
безхазяйних
артезіанських
свердловин

№
п/п

Перелік заходів

1
10.

2
Заходи щодо
відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного
режиму та
санітарного стану
водойм, а також
заходи для
боротьби зі
шкідливою дією
води
Будівництво
систем
водовідведення

11.

12.

Заходи з розвитку
природнозаповідного фонду

Відповідальні
виконавці
3

Термін
Джерела
Орієнтовні обсяги фінансування,
виконання фінансуван
у тому числі по роках:
заходу
ня
Всього 2021 2022
2023 2024
2025
4
5
6
7
8
9
10
11

Очікуваний
результат
12

Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

Усунення загрози
руйнування
берегів та втрати
земель,
покращення
технічного стану
річок,
забезпечення
штатного режиму
роботи
гідротехнічних
споруд

Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання
Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

Недопущення
забруднення
довкілля, в тому
числі водних
об'єктів

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

Збереження
природної
різноманітності
ландшафтів,
генофонду
тваринного і
рослинного світу,
підтримання
екологічного
балансу та
забезпечення
моніторингу
навколишнього
природного
середовища

№
п/п

Перелік заходів

1
13.

2
Облаштування
сміттєзвалищ

14.

Придбання
контейнерів та
впровадження
роздільного збору
твердих побутових
відходів

15.

Придбання та
впровадження
установок,
обладнання та
машин для збору,
транспортування,
перероблення,
знешкодження та
складування
відходів

Відповідальні
виконавці

Термін
виконанн
я заходу

Джерела
Орієнтовні обсяги фінансування,
фінансуван
у тому числі по роках:
ня
Всього 2021 2022
2023 2024
2025

3

4

5

Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

6

7

8

9

10

11

Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання
Корюківська
міська рада,
комунальні
підприємства
Корюківської
міської ради, інші
суб’єкти
господарювання

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

2021-2025
роки

Міський
бюджет, інші
джерела не
заборонені
законодавством

У межах затверджених бюджетних призначень на
відповідні роки

Очікуваний
результат
12
Запобігання
забрудненню
навколишнього
природного
середовища,
недопущення
потрапляння
отруйних і
шкідливих речовин
у підземні
водоносні
горизонти
Запобігання
забрудненню
довкілля
побутовими
відходами

Запобігання
забрудненню
навколишнього
природного
середовища,
недопущення
потрапляння
отруйних і
шкідливих речовин
у підземні
водоносні
горизонти

Разом за заходами
Програми:

Секретар міської ради

Всього, у тому
числі:

23200,00

державний
бюджет
обласний
бюджет
міський
бюджет
інші джерела

17400,00

500,00

2400,00

7400,00

7400,00

5500,00

1800,00

5800,00

5800,00

4000,00

500,00

500,00

500,00

1100,00

1100,00

1000,00

1500,00
4300,00

500,00

600,00

0,00

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток
до Міської програми розвитку
житлово-комунального господарства
та благоустрою населених пунктів
Корюківської міської ради на 2019-2024
роки
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази підприємств комунальної власності
№
п/п
1.

2.

Найменування заходу
Придбання спеціалізованої
та іншої техніки і
обладнання комунальному
підприємству «Благоустрій»
Придбання спеціалізованої
та іншої техніки і
обладнання комунальному
підприємству
«Корюківкаводоканал»
Всього

Секретар міської ради

Джерела
фінансування

Всього
витрати

міський
бюджет
державний
бюджет
міський
бюджет
державний
бюджет

2042,0

119,0

529,0

529,0

1249,0

106,0

300,0

300,0

4120,0

1054,0

2019

У тому числі за роками
2020
2021
2022
2023

2024

тис.грн.
Відповідальний за
виконання заходу

686,0

641,0

596,0 Корюківська міська
рада, КП
«Благоустрій»

406,0

381,0

356,0 Корюківська міська
рада, КП
«Корюківкаводоканал»

1092,0 1022,0 952,0

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 1
до Програми підтримки розвитку
вторинної медичної допомоги на
території Корюківської міської
територіальної громади на
2020-2022 роки

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку вторинної
медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної
громади на 2020-2022 роки
(тис.грн.)
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання
Програми
Обсяг ресурсів, всього
в т.ч.
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти міського бюджету

Секретар міської ради

Етапи виконання Програми

2020 рік
10809,1

2021 рік
24849,8

4700,7
600,0
5508,4

12852,1
817,7
11180,0

Усього
витрат на
виконання
Програми

2022 рік
12000,0

47658,9

12000,0

17552,8
1417,7
28688,4

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 2-10/VIII

Про внесення змін до рішення
другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII
«Про міський бюджет на 2021 рік»
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 08.12.2021 року № 547 «Про внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021 рік»», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись Бюджетним кодексом
України, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет на 2021
рік», а саме:
1.1. Пункти 1, 5 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2021 рік :
- доходи міського бюджету у сумі 246 620 783,40 гривень, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету 235 869 783,40 гривень та доходи
спеціального фонду міського бюджету 10 751 000 гривень згідно з додатком 1
цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 272 170 567,84 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 220 449 243,84 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 51 721 324 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
38 700 гривень;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 200 700 гривень у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 162 000 гривень та
надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 38 700 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 32 781 284
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 32 781 284
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10
000 гривень, що становить 0,005 відсотка видатків загального фонду міського
бюджету, визначених цим пунктом»
«5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 54 485 531 гривень згідно з додатком 7
до цього рішення.»;
1.2. Додатки 1-3, 5-7 до рішення, викласти в новій редакції. Додатки 1-7 до
цього рішення є його невід’ємною частиною.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення десятої Корюківської міської ради восьмого скликання від
10 грудня 2021 року № 2-10/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої
сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня 2020
року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

ДОХОДИ
Корюківського міського бюджету на 2021 рік
грн

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

152072800

151812800

260000

0

11000000

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

95635600

95635600

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

95635600

95635600

13000000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

9139500

9139500

0

0

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(головні рубки)

5089500

5089500

13010200

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

4030000

4030000

130301000

Рентна плата за користування надрами

20000

20000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

8908000

8908000

0

0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)

1200000

1200000

14030000

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

4448000

4448000

14040000

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

3260000

3260000

18000000
18010000
18050000

Місцеві податки
Податок на майно
Єдиний податок

38129700
22927000
15202700

38129700
22927000
15202700

0

0

0

0

19000000

Інші податки та збори

260000

0

260000

0

19010000

Екологічний податок

260000

0

260000

0

10691200

1780200

8911000

0

0

0

20000000

Неподаткові надходження

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

20000

20000

20800000

Інші надходження

20000

20000

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

1735000

1735000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1320000

1320000

0

0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних і фізичних осіб

20000

20000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

600000

600000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно

700000

700000

22080000

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

400000

400000

0

0

22080400

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

400000

400000

22090000
24000000
24060000

Державне мито
Інші неподаткові надходження
Інші надходження

15000
25200
25200

15000
25200
25200

0

0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

8911000

8911000

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1550000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

1550000

1550000

1550000

33010100

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

1550000

1550000

1550000

50000000

Цільові фонди

30000

0

30000

50110000

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

30000

0

30000

164344000

153593000

10751000

1550000

40000000

Офіційні трансферти

82276783

82276783

0

0

41000000

Від органів державного управління

82276783

82276783

0

0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

77658045

77658045

41032700

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

495000

495000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

61321700

61321700

41034500

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

12852100

12852100

41035500

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

583500

583500

41035600

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

2405745

2405745

41040000

Дотації з місцеих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1317700

1317700

41040200

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

1317700

1317700

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

3301038

3301038

0

0

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання, наближених до сімейних та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа

450988

450988

41051200

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

200880

200880

41051400

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

833950,40

833950,40

776320

776320

1038900

1038900

10751000

1550000

Разом

41053900

41055000

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

Секретар міської ради

0

246620783,40 235869783,40

1550000

Анастасія ПЛЮЩ

1550000

0

Додаток 2
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого
скликання від 10 грудня 2021 року № 2-10/VIIІ
"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ
"Про міський бюджет на 2021 рік"

ФІНАНСУВАННЯ
Корюківського міського бюджету на 2021 рік
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Спеціальний фонд

Разом

Загальний
фонд

Разом

у т.ч.бюджет розвитку
6

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

3

4

5

25711784,44
25711784,44

-15258539,56
-15258539,56

40970324
40970324

40571094
40571094

208100 На початок періоду

25711784,44

17522744,44

8189040

7789810

0

-32781284

32781284

32781284

25711784,44
25711784,44
25711784,44

-15258539,56
-15258539,56
17522744,44

40970324
40970324
8189040

40571094
40571094
7789810

0

-32781284

32781284

32781284

25711784,44

-15258539,56

40970324

40571094

1

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

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 3
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 10 грудня 2021 року № 2-10/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

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

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

видатки
споживання

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

1

2

Спеціальний фонд

з них

3

4

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

Корюківська міська рада (апарат)

0110000

5

6

комунальні
послуги та
енергоносії

оплата праці
7

8

93225111,17
93225111,17
22531610

78673256,17
78673256,17
22531610

37180230,00
37180230,00
15382000

4992250
4992250
599900

21071320

21071320

15382000

1460290
18542766,17
18500240

1460290
18542766,17
18500240

11863230
11827400

31000

31000

25410

11526,17
9895830

11526,17
9895830

10420
0

видатки
розвитку

усього

у тому чмслі
бюджет
розвитку

9

10

11

14551855
14551855
0

31999213
31999213
936050

30209983
30209983
936050

594900

333050

5000
2627130
2627130

603000
1311120
1243500

67620

67620

537250

537250

видатки
споживання

оплата
праці

12

13

1558700
1558700
0

з

них
комунальні
послуги та
енергоносії
14

0
0
0

0
0
0

видатки
розвитку

Разом

15

16

30440513
30440513
936050

125224324
125224324
23467660

333050

333050

21404370

603000
211120
143500

603000
211120
143500

2063290
19853886,17
19743740

67620

98620

537250

10433080

Х

0100

Х

Державне управління

0110150

0150

0111

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

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Х

1000

Х

0111010

1010

0910

0111200

1200

0990

0111210

1210

0990

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

Х

2000

Х

Охорона здоров’я

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

6686240

6686240

368500

368500

368500

7054740

1734810

1734810

168750

168750

168750

1903560

1348700

1348700

0

0

0

1348700

309800

309800

309800

1038900

1038900

1038900

126080

126080

14293920

14293920

206500

206500

Освіта
Надання дошкільної освіти

0112111

2111

0726

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

0112144

2144

0763

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

0112152

2152

0763

Х

3000

Х

0113050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0113124

3124

1040

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

0113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

865500

865500

1010

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

195200

195200

1030

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

325900

325900

12263620

12263620

437200

437200

17348071,04

3065716,04

0113160

0113192

3160

3192

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Х

6000

Х

0116011

6011

6020

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Житлово - комунальне господарство

0116020

6020

0620

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

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0116071

6071

0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житловокомунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались рішенням
місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх
виробництво (надання)

0116082

6082

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до
законодавства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126080
9935000

333520

0

2580515

2580515

0

0

0

2580515

535000

80800

2530215

2530215

2530215

2530215

30300

30300

30300

895800

195200

20000
9400000

252720

0

1431700

20000

20000

345900
12263620
437200

14282355

2156388

2156388

0

0

0

2156388

172900

13754455
3065716,04

16874435
206500

13754455

355000

1100000
1100000

11526,17

0

172900

3065716,04

0

1431700

19504459
172900

210000

210000

210000

13964455

945950

945950

945950

4011666,04

549450

549450

549450

355000

355000
549450

0116083

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних та забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа
Економічна діяльність

10471763,96

10202263,96

60010

10010

0

0

450988

450988

269500

24022314

23788660

50000

99700

149700

0

0

450988

450988

23872614

34494077,96

Х

7000

Х

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

4111260

4111260

4111260

4111260

0117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

0117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

1492500
3382750

1492500
3382750

1492500
3382750

1492500
3382750

0117350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)

391450

391450

391450

391450

13812100

13812100

13812100

13812100

0117363

7363

0490

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

0117412

7412

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0456

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

04660

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

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на
неї

0117461

0117540

0117650

7461

7540

7650

0117660

7660

0490

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

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

192000

99700

159710

192000

192000

9567503,96

9567503,96

9567503,96

583500

583500

583500

20000

20000

21250

40000

40000

40000

60000

10000

10000

10000

10000

548600

548600

548600

548600

21250

21250

0117691

7691

0490

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

0117693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Х

8000

Х

Інша діяльність

141150

141150

0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

107400

107400

107400

0118220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

33750

33750

33750

0118340
0119800

8340
9800

0540
0180

0600000

0610000

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

Х

0610160

0160

0111

27500

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

Освіта

0

139989793,7

120330682,67
1193020

120330682,67
1193020

84122699,54
973400

7957260
0

0
0

19659111
0

11848111
0

7811000
0

0
0

0
0

11848111
0

139989793,7
1193020

1193020

1193020

973400

106607307,67

106607307,67

75390799,54

7117730,00

3591860

3591860

2545000

197160

400000

6014890

7935696

24419936

24419936

11500000

0921

61321700

61321700

50261700

6830

6830

0960

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

455576
0

11848111

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

1070

146576
0

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

0611070

309000
0

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

596726

7811000

1021

0921

0

11848111

0611021

1061

0

19659111

Надання дошкільної освіти

0611061

309000

0

Х

0921

0

7957260

0910

1041

146576

27500
455576

84122699,54

1000

0611041

133954

120330682,67

1010

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

83954

120330682,67

Х

1031

0

455576

0611010

0611031

50000

27500
0

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

Х

133954

3949480

3949480

2480000

1193020
0,00

14244316,00

6437316,00

7807000,00

0,00

0,00

6437316,00

400000

529696

7406000

120851623,67
3991860

529696

32355632

61321700

293880

36667

36667

36667

43497

5273720

5273720

5273720

5273720

3949480

0611080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

5734980

5734980

4346520

365460

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5129650

5129650

3570000

207290

0611142

1142

0990

235000

235000

0611160

1160

0990

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

771550

771550

571000

39050

0611171

1171

0990

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

22042,5

22042,5

38715,5

38715,5

38715,5

60758

0611172

1172

0990

198382,5

198382,5

296617,5

296617,5

296617,5

495000

0611181

1181

0990

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

272000

272000

0990

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

833950,40

833950,40

18262,60

833950,40

0990

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

102260

102260

83820

102260

17686,27

17686,27

14496,94

408093

408093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408093

0

273900

269900

4000

0

0

269900

10112530

53900

49900

4000

49900

1862570

06111182

0611200

1182

1200

0611210

1210

0990

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

Х

3000

Х

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0613140

3140

1040

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

Х

4000

Х

Культура і мистецтво

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

0614040

4040

0824

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

0614060

4060

0828

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

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Х

5000

Х

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту

Фізична культура і спорт

0615012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських
видів спорту

0615031

5031

0810

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

5734980
262900

261900

1000

261900

5392550
235000
771550

272000

17686,27

408093

408093

9838630

9838630

6308500

839530

408093

1808670

1808670

1238500

189470

887870

887870

570000

51470

6649590

6649590

4500000

598590

492500

492500

2283632

2283632

1450000

0

223607

223607

887870
220000

220000

64475

64475

220000

6869590

64475

2348107

492500
0

0

0

0

223607

72000

72000

1988025

1988025

1450000

72000

0

0

0

7000

Х

5076420

5076420

5076420

5076420

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

2667720

2667720

2667720

2667720

0617325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

2408700
63000
63000

0
0

0
0

0
0

2408700
63000
63000

2408700
6956450
6956450
1153100

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

6893450
6893450

6893450
6893450

880500
880500

7550
7550

0
0

Державне управління

1153100

1153100

880500

7550

0

0

0

0

0

0

0

1153100

1153100

880500

7550

5740350
812300
4553050

5740350
812300
4553050

0

0

0

63000

63000

0

0

0

63000

63000

63000

63000

438000

122183429,54

12957060

14551855

51721324

42121094

9369700

0

0

42351624

272170567,84

Х

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

3710160

0160

0111

Х

9000

Х

3719110

9110

0180

Реверсна дотація

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

3719800

9800

0180

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

Міжбюджетні трансферти

Всього видатків

Секретар міської ради

0

2408700
63000
63000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

0100

0

2052500

7321

Х

0

64475

Х

3710000

0

64475

0617321

3700000

0

64475

375000

375000

220449243,84

205897388,84

Анастасія ПЛЮЩ

1153100
5803350
812300
4553050

Додаток 4
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10 грудня 2021 року
№ 2 -10/VIIІ "Про внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

КРЕДИТУВАННЯ

Корюківського міського бюджету в 2021 році
(грн)

Надання кредитів

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

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

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

Корюківська міська
рада (апарат)

0100000

0118800

8800

0118831

8831

0118832

8832

Спеціальний фонд
загальний
фонд

38700

1060

Надання довгострокових
кредитів індивідуальним
забудовникам на селі

162000

38700

1060

Повернення довгострокових
кредитів, наданих
індивідуальним забудовникам
на селі

Секретар міської ради

0

200700

-38700

-38700

0

-38700

-38700

-38700

-38700

-38700

Анастасія ПЛЮЩ

разом

Всього

200700

200700

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

0 -38700

0

Спеціальний фонд
разом

Всього

200700

162000

162000

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

162000

Кредитування

Всього

Спеціальний фонд
разом

Всього

Кредитування -всього

Повернення кредитів

у тому
числі
бюджет
розвитку

162000

162000

162000

0

162000

38700

200700

0

-38700

-38700

162000

0

162000

162000

Додаток 5
до рішення десятої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання
від 10 грудня 2021 року № 2 -10/VIIІ "Про
внесення змін до рішення другої сесії
Корюківської міської ради восьмого скликання
від 15 грудня 2020 року № 7-2/ VIIІ "Про
міський бюджет на 2021 рік"

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2021 РІК

Код Класифікації доходу
бюджету/код бюджету
1

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

Усього
3

41032700/99000000000

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

495000

41033900/99000000000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

61321700

41034500/99000000000

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

12852100

41035500/99000000000

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

583500

41035600/99000000000

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

2405745

41040200/25100000000

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

1317700

41050900/ 25100000000

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа/ Обласний бюджет Чернігівської області

450988

41051200/25100000000

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

200880

41051400/25100000000

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

833950,40

41053900/ 25100000000

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

206 500

41053900/ 25100000000

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

104 000

41055000/ 25100000000

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

1 038 900

410539000/ 25510000000

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Сновської міської територіальної громади

20 000

410539000/25532000000

Інші субвенції з місцевого бюджету/ Бюджет Холминської селищної територіальної
громади

445 820

Х

УСЬОГО за розділом 1

82 276 783

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

Код Типової програмної
класифікації аидатків та
кредитування місцевого
бюджету

Найменування трансферту / Найменування
бюджету - отримувача міжбюджетного
трансферту

Усього

1

2

3

4

1. Трансферти із загального фонду
3719110

9110

3719770

9770

3719770

9770

Реверсна дотація / Державний бюджет
Інші субвенції з місцевих бюджетів/Обласний
бюджет Чернігівської області
Інші субвенції з місцевих бюджетів/Районний
бюджет Корюківського району

9800

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

3719800

812300
3738050
815000

375000

II. Трансферти із спеціального фонду

9800

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

63000

Х

Х

УСЬОГО за розділом I,II, у тому числі:

5803350

Х

Х

загальний фонд

5740350

Х

спеціальний фонд

63000

3719800

Х
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 6
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 10 грудня 2021 року № 2 -10 / VIIІ"Про внесення змін до рішення
другої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 15 грудня
2020 року № 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

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

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

1

2

3

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

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

4

5

Загальна тривалість
Рівень виконання
будівництва (рік
Загальна вартість робіт на початок
початку і
об’єкта, гривень
бюджетного
завершення)
періоду, %

6

7

8

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

Рівень готовності об’єкта на
кінець бюджетного періоду, %

9

10

0100000

Корюківська міська рада
(апарат)

0110150

0111

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

2021

333050

2021

603000

0150

30209983

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного
управління
Капітальні видатки

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки

2021

143500

Капітальні видатки

2021

67620

0111200

1200

0990

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

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню

Капітальні видатки

2021

368500

0726

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

2021

168750

1040

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

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

2021

1040

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

Капітальні видатки (придбання автомобіля)

2021

1248900

1040

Інші заходи та заклади молодіжної
політики
Капітальні видатки

2021

30300

1030

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

2021

20000

0620

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

2021

210000

0620

Організація благоустрою населених
пунктів
Капітальні видатки

2021

945950

0610

Придбання житла для окремих
категорій населення відповідно до
законодавства

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

2021

549450

0610

Проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних
та інших форм виховання,
наближених до сімейних та
забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

Капітальні видатки

2021

450988

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

0112111

0113124

0113124

0113133

0113192

0116020
0116030

0116082

0116083

2111

3124

3124

3133

3192

6020
6030

6082

6083

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

0117310

7310

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

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

2020-2021

1221885

1281315

1645269

266250

2021

36000

24800

2021

1404550

1386320

100

0117310

0117310

0117310

0117310

0117310

0117310

0117321

0117321

0117322

0117322

0117322

0117322

0117322

0117322

0117350

0117350

0117350

0117350

7310

7310

7310

7310

7310

7310

7321

7321

7322

7322

7322

7322

7322

7322

7350

7350

7350

7350

0443

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.
Дудка в м.Корюківка, Корюківського району,
Чернігівської області
ПКД на реконструкція перехрестя вул. Шевченка
з вул. Вознесенська в м.Корюківка Корюківського
району Чернігівської області

2021

2300000

2169300

2021

49500

49500

2021

49990

49990

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

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

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

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

2021

49900

49900

0443

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

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

2021

36000

35200

Будівництво об’єктів житловокомунального господарства

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

2021

80000

80000

Будівництво освітніх установ та
закладів

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

2021

1499000

1442600

0443

0443

0443

Будівництво освітніх установ та
закладів

ПКД "Реконструкція дошкільного навчального
закладу "Дельфін" із провадженням заходів
теплореновації по вул. Шевченка 98-а в
м.Корюківка, Чернігівської області з виділенням
черговості: І черга- реконструкція покрівлі; ІІ
черга - утеплення зовнішніх огороджувальних
конструкцій; ІІІ черга - внутрішнє опорядження
примвщень"

2021

49900

49900

Будівництво медичних установ та
закладів

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

2021

450000

430229

Будівництво медичних установ та
закладів

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

2021

Будівництво медичних установ та
закладів

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

2021

49900

49900

Будівництво медичних установ та
закладів

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

2021

615850

615850

Будівництво медичних установ та
закладів

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

2021

19771

19771

0443

Будівництво медичних установ та
закладів

ПКД "Енергетична реновація (капітальний
ремонт) будівлі опорного закладу охорони
здоров’я КНП "Корюківська центральна районна
лікарня" Корюківської міської ради за адресою:
вул. Шевченка, 101 м. Корюківка, Чернігівської
обл.

2021

49900

49900

0443

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

Розроблення схеми теплопостачання м.Корюківка

2021

199000

199000

0443

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

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

2021

49900

49900

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

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

2021

49900

49900

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

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

2021

42700

42700

0443

0443

0443

0443

0443

0443

0443

2217100

100

0117350

7350

0443

Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)

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

0117363

7363

0490

0117650

7650

0490

0117660

7660

0490

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

0490

Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання

0117670

7670

0611041

49950

49950

2021

13812100

2021

40000

2021

10000

2021

548600

Відділ освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської
ради

0600000

0611021

Капітальні видатки

2021

1021

1041

11848111

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти
Капітальні видатки

2021

529696

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти
Капітальні видатки

2021

36667

0611061

1061

0921

0611141

1141

0990

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст №1 з
енергоефективними заходами та створенням
нового освітнього простору по вул. Шевченка, 54
в м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга Надання загальної середньої освіти заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ
закладами загальної середньої
черга - внутрішнє опорядження та заміна
освіти
інженерних мереж з улаштуванням ІТМ
2018-2021
Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти
Капітальні видатки
2021

0990

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

2021

38715,50

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

Капітальні видатки

2021

296617,50

2021

49900

2021

220000

0611171

1171

061172

1172

0990

0614030

4030

0824

0614060

4060

0828

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

0810

Утримання та навчально тренувальна робота комунальних
дитячо - юнацьких спортивних
товариств

Капітальні видатки

Будівництво освітніх установ та
закладів

Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст №1 з
енергоефективними заходами та створенням
нового освітнього простору по вул. Шевченка, 54
в м.Корюківка, Чернігівської обл., з виділенням
черговості: І черга - зовнішнє утеплення; ІІ черга заміна покриття, зовнішніх вікон та дверей; ІІІ
черга - внутрішнє опорядження та заміна
інженерних мереж з улаштуванням ІТМ
2018-2021

Будівництво освітніх установ та
закладів

ПКД "Капітальний ремонт приміщення їдальні
Корюківської ЗОШ І-ІІІступеня № 4 по вулиці
Шевченка, 166а м.Корюківка Чернігівської
області" по вулиці Б.Хмельницького, 4
м.Корюківка Чернігівської області

Будівництво споруд, установ та
закладівфізичної культури та
спорту
УСЬОГО

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

0615031

0617321

0617321

0617325
Х

5031

7321

7321

7325
Х

0443

0443

0443
Х

Секретар міської ради

79319120

5273720

2021

64475

79319120

2617820

2021

2020-2021
Х

100

261900

100

49900

9363334
Х

Анастасія ПЛЮЩ

95,5

2408700
42058094

100
Х

Додаток 7
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 10 грудня 2021 року № 2 -10/VIIІ
"Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 15 грудня 2020 року
№ 7-2/ VIIІ "Про міський бюджет на 2021 рік"

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

Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

1

Код Типової програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

2

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

3

0110180

0110180

0110180

0112010

0112111

0112144

0112152

0113133

0113160

0113192

0113242

0113242

0113242

0116011

0116020

0116020

0116020

0116030

4

Спеціальний фонд
Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента,
яким затверджено місцеву
регіональну прогаму

0180

0180

0180

0180

2010

2111

2144

2152

3133

3160

3192

3242

3242

3242

6011

6020

6020

6020

6030

Усього

5

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

0110180

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

Загальний
фонд

усього

у тому числі бюджет
розвитку

7
13529486

8
12935510

54485531

6
40956045

Інша діяльність у сфері державного управління

Нагородження відзнаками Корюківської міської ради на
2019-2021 роки

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

90700

90700

Інша діяльність у сфері державного управління

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

1023690

951890

71800

71800

Інша діяльність у сфері державного управління

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

581200

50000

531200

531200

Інша діяльність у сфері державного управління

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

Рішення сорок першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.10.2020

239400

239400

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

7044740

6676240

368500

368500

0726

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

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

1903500

1734750

168750

168750

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

0111

0111

0111

0111

0763

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

1348700

1348700

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

126080

126080

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

895800

865500

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам,
які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої Програма призначенн і виплати компенсації фізичним
допомоги
особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
25.02.2021

195200

195200

1030

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

345900

325900

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

«Соціальний захист окремих категорій населення на 20192021 роки»

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

292000

292000

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

35000

35000

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

110200

110200

6020

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

172900

172900

0620

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

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

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

13129755

12919755

0620

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

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

660000

660000

0620

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

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

174700

174700

Організація благоустрою населених пунктів

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

49900

49900

3746766,04
165100

0620

30300

30300

20000

20000

210000

210000

2840816,04

905950

905950

125100

40000

40000

549450

549450

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

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

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

"Комплексна програма профілактики правопорушень на
2019-2021 роки"

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

0620

Організація благоустрою населених пунктів

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

49900

49900

0640

Відшкодування різниці між розміром ціни
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувались чи погоджувались рішенням
місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром
економічно обгрунтованих витрат на їх
виробництво (надання)

Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених
різницею між розмірами економічно обґрунтованих та
застосованих тарифів на послуги з постачання теплової
енергії для потреб населення міста Корюківка в
опалювальному періоді 2021 – 2022 років

Рішення десятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
10.12.2021

355000

355000

0610

Придбання житла для окремих категорій
населення відповідно до законодавства

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

549450

Здійснення заходів із землеустрою

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

Рішення тридцять пршої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

159710

Будівництво об’єктів житлово-комунального
господарства

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

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

4111260

4111260

4111260

Будівництво освітніх установ та закладів

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

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

1492500

1492500

1492500

Будівництво медичних установ та закладів

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

3382750

3382750

3382750

0116030

0116071

0116082

0117130

0117310

0117321

0117322

6030

6071

6082

7130

7310

7321

7322

0421

0443

0443

0443

60010

99700

0117350

0117412

0117461

0117650

0117660

0117670

0117670

0117680

0117693

0118110

0118220

7350

7412

7461

7650

7660

7670

7670

7680

7693

8110

8220

0443

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

391450

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

192000

0456

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

9567503,96

0490

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї

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

0490

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

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

0490

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

0490

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

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

10000

10000

10000

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

421600

421600

421600

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

127000

127000

127000

20000

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

21250

21250

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

27500

27500

0320

Заходи із запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного
лиха

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

107400

107400

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення

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

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
25.02.2021

33750

33750

455576

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових
фондів

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

0118831

8831

1060

Надання кредиту

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

200700

162000

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

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

Рішення тридцять третьої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.02.2020

60000

60000

0180

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

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

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
25.02.2021

50000

50000

0180

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

"Комплексна програма профілактики правопорушень на
2019-2021 роки"

Рішення четвертої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
25.02.2021,

250000

250000

0180

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

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

Рішення сьомої сесії
Корюківської міської ради від
08.07.2021

0180

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

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

Рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради від
30.08.2021

0119800

0119800

0119800

0119800

9800

9800

9800

9800

0180

РАЗОМ

Секретар міської ради

40000

60000

0118340

9800

40000

9567503,96

Рішення тридцять першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

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

0119800

391450

192000

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

0380

391450

455576

63000

15000
54485531

Анастасія ПЛЮЩ

15000
40956045

38700

63000

63000

13529486

12935510

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 3-10/VIII

Про затвердження міських програм
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
08.12.2021 року № 548 «Про Програму відшкодування втрат підприємств,
зумовлених різницею між розмірами економічно обґрунтованих та
застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії для потреб
населення міста Корюківка в опалювальному періоді 2021 – 2022 років», № 549
«Про Програму запобігання та протидії домашньому насильству на території
Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», враховуючи
рекомендації постійних комісій міської ради з гуманітарних питань, законності,
правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської
етики та регламенту, з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму відшкодування втрат підприємств, зумовлених
різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на
послуги з постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в
опалювальному періоді 2021 – 2022 років, що додається.
2. Затвердити Програму запобігання та протидії домашньому насильству
на території Корюківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки,
що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та регламенту, та з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення десятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 10.12.2021 року № 3-10/VIII

ПРОГРАМА
відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між
розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на
послуги з постачання теплової енергії для потреб населення міста
Корюківка в опалювальному періоді 2021 – 2022 років

м. Корюківка
2021 рік

1. Паспорт Програми
1.

Ініціатор розроблення
Програми

Корюківська міська рада

2.

Законодавчі підстави
розроблення Програми

Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні, «Про ціни і
ціноутворення», «Про теплопостачання»,
Бюджетний кодекс України, Постанова
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу
до формування тарифів на житловокомунальні послуги»

3.

Розробники Програми

Виконавчий апарат Корюківської міської
ради

4.

Головний розпорядник
коштів
Відповідальні виконавці
Програми

Корюківська міська рада

5.

Виконавчий апарат Корюківської міської
ради, суб’єкти господарювання, що надають
послуги з постачання теплової енергії для
потреб населення м. Корюківка в
опалювальному періоді 2021-2022 років

6.

Терміни реалізації Програми 2021-2022 роки

7.

Загальний обсяг фінансових 4 707,0 тис.грн.
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

8.

Основні джерела
фінансування Програми

Бюджет Корюківської міської
територіальної громади, інші джерела
фінансування, не заборонені діючим
законодавством України

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Згідно з пп. 2 п. а ч. 1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
належать власні (самоврядні) повноваження встановлення в порядку і межах,
визначених законодавством, тарифів на теплову енергію (у тому числі її
виробництво, транспортування та постачання) та на інші комунальні послуги
(крім тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, тарифів на комунальні послуги, які встановлюються Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг), побутові, транспортні та інші послуги.
Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про
теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати
відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії.
У той же час 30 вересня 2021 року укладений Меморандум про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання
теплової енергії в опалювальному періоді 2021/2022 рр. (далі – Меморандум)
між: Кабінетом Міністрів України в особі Прем’єр-міністра України, Міністра
розвитку громад та територій України та Міністра енергетики України, НАК
«Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією
органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Палатою
місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, згідно пункту 2 Розділу
ІІІ якого досягнуто домовленість недопущення застосування до кінцевих
споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на послуги з постачання
теплової енергії, встановлених уповноваженими органами, розмір яких
перевищуватиме розмір тарифів на вказані комунальні послуги, що
застосовувалися до відповідних споживачів в кінці опалювального періоду
2020-2021 років.
Проаналізувавши практику вирішення вказаного питання по містах
України встановлено, що органи місцевого самоврядування виконують
положення Меморандуму як досягнутої політичної домовленості, спрямованої
на недопущення надмірного цінового навантаження на мешканців міст в
частині підвищення цін/тарифів, та не встановлюють для населення міст
економічно обґрунтованих тарифів, передбачаючи здійснення відповідних
відшкодувань за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Указана спільна позиція місцевих органів самоврядування та центральної
влади дає можливість у складній ситуації в країні, що обумовлена пандемією та
іншими факторами, забезпечити соціальний захист мешканців населених
пунктів.
Статтею 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» передбачено, що
Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі,
нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати
суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів
відповідних бюджетів.

Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в
розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення
джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів
відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому
порядку.
Таким чином, діюче законодавство допускає можливість встановлення
регульованих цін на товари у розмірах, нижчих економічно обґрунтованих,
виключно за умови передбачення відшкодування у відповідному бюджеті.
У відповідності до статей 7, 91 Бюджетного Кодексу та статті 61 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого
самоврядування мають право самостійно визначати напрями використання
бюджетних коштів відповідно до законодавства України, в тому числі на
фінансування інших програм, пов’язаних з виконанням повноважень,
затверджених відповідною місцевою радою.
19 листопада 2021 року виконавчим комітетом Корюківської міської ради
прийнято рішення № 515 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової
енергії Акціонерному товариству «Облтеплокомуненерго» для потреб населення».
Зазначеним вище рішенням передбачено узяти до відома розмір
економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, що
надаються для споживачів вказаного вище теплогенеруючого підприємства, та,
враховуючи положення Меморандуму, встановити тарифи на послуги з
постачання теплової енергії, що застосовувалися в опалювальному періоді
2020-2021 років.
Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між
розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з
постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в
опалювальному періоді 2021 – 2022 років, розроблена для забезпечення
можливості відшкодування втрат теплогенеруючих підприємств та стабільного
проходження опалювального періоду 2021 – 2022 років.
Програма розрахована виключно на опалювальний період 2021-2022 років.
3. Мета та завдання Програми
Метою Програми є:
- забезпечення протягом опалювального періоду 2021-2022 років
безперервного надання в м. Корюківка послуг з постачання теплової енергії
виконавцями цих послуг;
- створення умов для забезпечення безперебійного функціонування
підприємств у сфері теплопостачання;
- недопущення застосування до кінцевих споживачів комунальних послуг
(населення) тарифів на послуги з постачання теплової енергії, розмір яких
перевищуватиме розмір тарифів на вказані послуги, що застосовувались в
опалювальному періоді 2020-2021 років;

- уникнення навантаження на домогосподарства та недопущення зростання
для них вартості послуг з постачання теплової енергії, враховуючи усі ризики
щодо забезпечення стабільного функціонування підприємств у сфері
теплопостачання, збоїв у їх роботі і наданні послуг для споживачів;
- надання можливості здійснення своєчасних розрахунків підприємств у
сфері теплопостачання за спожитий природний газ, інші енергоносії, що
використовуються в якості сировини, а також з інших операційних витрат.
Основні завдання Програми:
- забезпечення можливості відшкодування втрат підприємств, зумовлених
різницею між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на
послуги з постачання теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в
опалювальному періоді 2021 – 2022 років;
- сприяння вирішенню проблемних питань у сфері надання послуг з
постачання теплової енергії населенню.
4. Механізм реалізації Програми
Відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею між розмірами
економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з постачання
теплової енергії для потреб населення міста Корюківка в опалювальному
періоді 2021 – 2022 років здійснюється згідно з Порядком, що затверджується
Корюківською міською радою.
5. Фінансування Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
бюджету Корюківської міської територіальної громади та інших джерел
фінансування, не заборонених діючим законодавством України.
Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є
Корюківська міська рада.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових
можливостей бюджету Корюківської міської територіальної громади.
6. Координація та контроль за виконанням Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради
з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення десятої сесії
Корюківської міської ради восьмого
скликання
від 10.12.2021 року № 3-10/VIII

ПРОГРАМА
запобігання та протидії домашньому насильству на території
Корюківської міської територіальної громади
на 2022-2026 роки

м. Корюківка
2021 рік

1. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Корюківської міської
ради

2. Підстави для розробки
Програми

Бюджетний кодекс України, Закони України
«Про запобігання та протидію домашньому
насильству», «Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків», «Про
соціальні послуги», постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2018 року
№ 658 «Про затвердження Порядку взаємодії
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі»

3. Розробник Програми

Виконавчий апарат міської ради

4. Відповідальні виконавці

Виконавчий комітет міської ради, Центр
надання соціальних послуг Корюківської
міської ради

5. Учасники Програми

Корюківська міська рада, Центр надання
соціальних послуг Корюківської міської
ради, КУ Корюківський молодіжний центр
КУБ, Служба у справах дітей Корюківської
міської ради; Корюківський районний відділ
поліції ГУ НП у Чернігівській області,
Місцевий центр з надання безоплатної
первинної/вторинної правової допомоги.
Профільні громадські організації.

6. Термін реалізації Програми

2022-2026 роки

7. Перелік бюджетів, які беруть Корюківський міський бюджет
участь у виконанні Програми Державний бюджет
Інші кошти не заборонені законодавством
8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

600,0 тис. грн.

2. Загальні положення
У статті 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя й здоров’я,
недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною
цінністю. А статтею 28 Конституції України регламентується, що ніхто не може
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує
його гідність, поводженню або покаранню. В умовах встановлення карантину
та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в суспільстві
спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства. В умовах
збройного конфлікту в країні, який сам по собі є насильством, проблема
домашнього насильства гостро актуалізувалась. Через стрес, викликаний
війною, тривогу та психологічний стан демобілізованих учасників бойових дій
підвищується ризик випадків домашнього насильства.
Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є одним із проявів
порушення прав людини, основною перешкодою до ґендерної рівності та
однією з найбільш гострих соціальних проблем. Найбільш вразливими є жінки
та діти. У групі підвищеного ризику потрапляння у ситуації насильства
знаходяться і особи з інвалідністю та особи похилого віку.
По Корюківській міській територіальній громаді за 2020 рік до органів
поліції надійшло 111 звернень громадян з приводу вчинення домашнього
насильства, з них 105 від жінок та 6 від чоловіків. За даними фактами було
складено та направлено до Корюківського районного суду 88 адміністративних
матеріалів та винесено відносно кривдників 23 термінові заборонні приписи.
3. Визначення мети
Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії
домашньому насильству і насильству та ознакою статі; підвищення
ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх
вчиненню; активізація та залучення мешканців громади до попередження та
раннього виявлення випадків домашнього насильства, забезпечення надання
допомоги жертвам домашнього насильства, особам, які перебувають у кризовій
ситуації.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів
Реалізація Програми дозволить підвищити рівень інформованості
населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і
наслідків, формування в громаді нетерпимого ставлення до насильницької
моделі поведінки, нульової толерантності до жорстокого поводження з дітьми в
тому числі в сімейних формах виховання, розуміння важливості звернення
постраждалих осіб за фаховою допомогою, усвідомлення насильства як
порушення прав людини.

Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та
розв’язання проблеми передбачається шляхом здійснення комплексу заходів,
спрямованих на виконання таких пріоритетів:
- забезпечення ефективної взаємодії всіх суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
- функціонування дієвої системи моніторингу у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству, оцінці ефективності заходів, що
здійснюються на місцевому рівні;
- створення дієвого механізму допомоги та захисту осіб, які постраждали
від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
- посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство,
набуття ними навичок безконфліктного спілкування;
- зростання довіри громадян до органів та служб, які надають допомогу
постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі ;
- задоволення потреб постраждалих від домашнього насильства та
насильства за ознакою статі у загальних і спеціалізованих службах підтримки
постраждалих осіб;
- підвищення рівня професійної компетенції фахівців у сфері запобігання
та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі;
- підвищення рівня обізнаності населення щодо явища домашнього
насильства, руйнації негативних стереотипів та формування нетерпимого
ставлення до насильницької моделі поведінки.
Програма здійснюватиметься упродовж 2022–2026 років. Коригування
плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за
необхідністю.
5. Основні завдання Програми
Основне завдання – зниження поширеності явища домашнього насильства
та насильства за ознакою статі в Корюківській міській територіальній громаді,
розбудова муніципальної системи запобігання та протидії домашньому
насильству відповідно до міжнародних стандартів та законів України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків» в умовах децентралізації та досягнення
головної мети Програми.
Перелік основних заходів Програми:
- забезпечення здійснення заходів невідкладного реагування на
повідомлення про випадки домашнього насильства, насильства за ознакою
статі, жорстокого поводження щодо дітей;
- забезпечення виконання державних та регіональних програм з
запобігання та протидії домашньому насильству;
- забезпечення діяльності мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі;
- організація та створення умов для надання послуг із проходження
програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство;

- забезпечення надання невідкладної допомоги постраждалим особам, які
звернулись особисто або направлені іншими суб’єктами;
- сприяння проведенню семінарів, тренінгів благодійними та громадськими
організаціями для суб’єктів взаємодії, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству;
- забезпечення постраждалим особам доступ до правосуддя та інших
механізмів юридичного захисту, надання безоплатної правової допомоги у
порядку, встановленого Законом України «Про безоплатну правову допомогу»;
- організувати та забезпечувати навчання фахівців, які працюють у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству, підвищувати їх кваліфікацію;
- проводити спільні рейди із суб’єктами взаємодії, що здійснюють заходи у
сфері протидії домашньому насильству з метою своєчасного виявлення дітей,
над якими вчинено насильство зокрема надання послуг: соціальної адаптації
(представлення інтересів дітей в судах, проведення профілактичної роботи);
надання притулку (влаштування дітей у притулок, заклади охорони здоров’я);
кризове та екстрене втручання (відвідування сімей, ініціювання притягнення
батьків до відповідальності); консультування (індивідуальні, профілактичні
бесіди, консультації);
- організація та проведення в освітніх закладах міста годин спілкування,
дискусій, просвітницьких ігор, акцій, тренінгів, відеолекторіїв для учнівської
молоді; семінарів, конференцій, вебінарів для батьківської громади, педагогів
щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
- налагодження співпраці та підтримка громадських організацій щодо
проведення роботи з запобігання та протидії домашньому насильству та/або
насильства за ознакою статі, насильства скоєного стосовно дітей;
- інші заходи в межах чинного законодавства України.
6. Контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми,
цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні
виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року
ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її
виконання.
Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче
засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня
року, що настає за звітним.
В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її
фінансування на наступні роки.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 4-10/VIII

Про бюджет Корюківської міської
територіальної громади на 2022 рік
(код бюджету 25507000000)
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 08.12.2021 року № 551 «Про бюджет Корюківської міської територіальної
громади на 2022 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2022 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 253 884 110 гривень, в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету 243 871 210 гривень та доходи
спеціального фонду міського бюджету 10 012 900 гривень згідно з додатком 1
цього рішення;
- видатки міського бюджету у сумі 253 704 110 гривень, в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету 239 965 820 гривень та видатки
спеціального фонду міського бюджету 13 738 290 гривень;
- повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі
40400гривень;
- надання кредитів з міського бюджету у сумі 220 400 гривень у тому числі
надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 180 000 гривень та
надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету - 40 400 гривень;
- профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 3 725 390
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 3 725 390
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі
10 000 гривень, що становить 0,004 відсотка видатків загального фонду
міського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
міського бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за
бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до
цього рішення.
4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі
інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 49 920 020 гривень згідно з додатком 7
до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2022 рік:
1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи,
визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені
статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначені
статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу
України;
3) джерелами формування у частині кредитування є надходження,
визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського
бюджету на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 та частиною 1
статті 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та
частини 1 статті 73 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини
першої статті 691 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що в 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду
міського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 та частини 1 статті
71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів,
визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду
на:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право
фінансовому відділу міської ради з 01 січня 2022 року в межах поточного
бюджетного періоду здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово
вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках
з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного
періоду (згідно з Порядком розміщення тимчасово вільних коштів міського
бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6).
11. Надати право Фінансовому відділу Корюківської міської ради:
1) відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати
у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття
тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням
захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з
обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
2) відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати позики
на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом
та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до
трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.
12. Виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання
енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи,
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
13. Головним розпорядникам міського бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників нижчих рівнів та
одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) проводити контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до
міського бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування міського
бюджету;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до
законодавства, а саме:
- здійснити публічне представлення та публікацію інформації про
виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, призначення
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою,
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
5) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність
виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах
Державної казначейської служби України у Корюківському районі, у межах
виділених їм бюджетних асигнувань та відповідно до норм статті 48
Бюджетного кодексу України;
6) забезпечити в першочерговому порядку асигнуваннями потребу в
коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати;
7) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші
енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються
бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом відповідних
послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
14. Дозволити Фінансовому відділу Корюківської міської ради вносити
зміни до помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету, а у
виключних випадках та за обґрунтованим поданням головного розпорядника
бюджетних коштів - здійснювати перерозподіл видатків за економічною
класифікацією в межах його загального обсягу бюджетних призначень по
загальному та спеціальному фондах міського бюджету .
15. В міжсесійний період надати право виконавчому комітету
Корюківської міської ради за погодженням з головою постійної комісії з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку з
послідуючим затвердження на сесії міської ради:
1) виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів міського
бюджету та додаткових трансфертів місцевим бюджетам;
2) проводити перерозподіл видатків за загальним та спеціальним фондом у
межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника
бюджетних коштів з наступним затвердженням на сесії міської ради;
3) приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів
з інших бюджетів у період між сесіями Корюківської міської ради з наступним

внесенням змін до рішення «Про бюджет Корюківської міської територіальної
громади на 2022 рік»;
4) вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм,
які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету;
5) проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з
наступним внесенням змін до рішення «Про бюджет Корюківської міської
територіальної громади на 2022 рік».
16. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2022 року.
17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради забезпечити
опублікування цього рішення на офіційному вебсайті Корюківської міської
ради у термін, визначений законодавством.
19. Фінансовому відділу Корюківської міської ради забезпечити, у разі
необхідності, внесення технічних (коректорських) правок до додатків цього
рішення (в частині складових програмної класифікації видатків та
кредитування і класифікації доходів місцевих бюджетів згідно з відповідними
наказами Міністерства фінансів України) до підписання цього рішення або
забезпечити внесення таких змін рішенням виконавчого комітету після
підписання цього рішення.
20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

Додаток 1
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII
"Про бюджет Корюківської міської територіальної громади
на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"

ДОХОДИ
бюджету Корюківськї міської територіальної громади на 2022 рік
грн

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.бюджет
розвитку

10000000

Податкові надходження

179715000

179450000

265000

0

11000000

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

118900000

118900000

0

0

11010000

Податок та збір на доходи з фізичних осіб

118900000

118900000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів

9320000

9320000

0

0

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(головні рубки)

5400000

5400000

13010200

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

3900000

3900000

130301000

Рентна плата за користування надрами

20000

20000

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

10940000

10940000

0

0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)

1700000

1700000

14030000

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

5500000

5500000

14040000

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

3740000

3740000

18000000
18010000
18050000

Місцеві податки
Податок на майно
Єдиний податок

40290000
23175000
17115000

40290000
23175000
17115000

0

0

0

0

19000000

Інші податки та збори

265000

0

265000

0

19010000

Екологічний податок

265000

0

265000

0

20000000

Неподаткові надходження

0

11297900

2250000

9047900

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

50000

50000

0

0

21081100

Адміністративні штрафи

50000

50000

22000000

Адміністративні збори та платежі,доходи від
некомерційної господарської діяльності

2170000

2170000

0

0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1555000

1555000

0

0

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
юридичних і фізичних осіб

70000

70000

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

635000

635000

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно

850000

850000

22080000

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

600000

600000

0

0

22080400

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

600000

600000

22090000

Державне мито

15000

15000

24000000

Інші неподаткові надходження

30000

30000

0

0

24060300
25000000

Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ

30000
9047900

30000
9047900

30000000

Доходи від операцій з капіталом

700000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

700000

700000

700000

33010100

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

700000

700000

700000

191712900

181700000

10012900

700000

40000000

Офіційні трансферти

62171210

62171210

0

0

41000000

Від органів державного управління

62171210

62171210

0

0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

61725900

61725900

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету

61725900

61725900

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

445310

445310

0

0

41051200

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

246710

246710

198600

198600

253884110

243871210

10012900

700000

Разом

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету
ВСЬОГО

Секретар міської ради

0

700000

700000

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 2
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10 грудня 2021 року
№ 4-10/VIIІ "Про бюджет Корюківської міської
територіальної громади на 2022 рік
(код бюджету 25507000000)"

ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

2
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів
1

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

Секретар міської ради

Спеціальний фонд
у т.ч.бюджет
Разом
розвитку
5
6

Разом

Загальний
фонд

3

4

0
0

-3725390
-3725390

3725390
3725390

3725390
3725390

0

-3725390

3725390

3725390

0
0

-3725390
-3725390

3725390
3725390

3725390
3725390

0

-3725390

3725390

3725390

0

-3725390

3725390

3725390

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 3
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ
"Про бюджет Корюківської міської територіальної громади
на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік
(грн)
Загальний фонд
Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

усього

видатки
споживання

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому чмслі
бюджет
розвитку

видатки
споживання

5

6

7

8

9

10

11

12

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

1

2

Спеціальний фонд

з них

3

4

0100000

Корюківська міська рада (апарат)

0110000

Корюківська міська рада (апарат)

Державне управління

104086510
104086510
24565800

88119220
88119220
24565800

40642380
40642380
16977300

10782645
10782645
1095200

15967290
15967290
0

23753500

23753500

16977300

1095200

812300
22314905
22284185

812300
22314905
22284185

12975180
12950000

4864885
4864885

0

30720
10588000

30720
10588000

25180
0

0

0

4865300
4865300
0

3617400
3617400
0

1247900
1247900
0

з

них

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

Разом

13

14

15

16

0
0
0

0
0
0

3617400
3617400
0

108951810
108951810
24565800

Х

0100

Х

0110150

0150

0111

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

0110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

Х

1000

Х

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0111200

1200

0990

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

Х

2000

Х

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

8748000

8748000

0112111

2111

0726

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

1750000

1750000

1750000

0112152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

90000

90000

90000

Х

3000

Х

15631360

15631360

0113050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

198600

198600

Освіта

Охорона здоров’я

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0113124

3124

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення

0113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

1010

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

0113160

3160

0113192

3192

1030

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

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту
і соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Х

6000

Х

0116011

6011

6020

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0620

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

0116020

6020

Житлово - комунальне господарство

50000

50000

1110600

1110600

210000

210000

390000

390000

13322160

13322160

350000

350000

27151540

11564240

10689900

654760

23753500

0

1591300
1580900

608400
598000

982900
982900

0

0

10400
1300000

10400
1300000

0

0

0

1300000

1300000

22500

22500

0

0

0

608400
598000

812300
23906205
23865085

10400
1300000

41120
11888000

1300000

10048000

22500

15653860
198600
50000

589900

214100

1110600

210000

390000
10100000

440660

0

4167800

22500

22500

0

0

22500

13344660

0

27151540

350000
15587300

0

0

0

164800

164800

164800

15422500

15422500

15422500

0116030

6030

0116071

6071

0620

Організація благоустрою населених пунктів

6914240

6914240

0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житловокомунальні послуги, що затверджувались чи погоджувались
рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх
виробництво (надання)

4650000

4650000

Економічна діяльність

3485905

3105915

79990

30000

Х

7000

Х

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

0117322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

0117350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)

0117412

7412

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

0456

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

3000000

3000000

0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права
на неї

30000

30000

25000

25000

0117461

0117650

7461

7650

0117660

7660

0490

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

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0117693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

Х

8000

Х

0118110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Інша діяльність

4167800

4650000
0

0

379990

1686500

1686500

0

0

0

1686500

49990

300000

20915

6914240

79990
700000

700000

700000

700000

199600

199600

199600

199600

300000

300000
3000000
40000

40000

40000

24900

24900

24900

49900

722000

722000

722000
20915

30000

30000
349000

349000

349000

70000

722000
20915

349000

5172405

0

0

0

30000
265000

0

265000

0

0

0

614000
349000

265000

265000

265000

0600000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

0610000

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради

Х

0100

Х

0610160

0160

0111

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

Освіта

134622500

134622500

86878400

14693330

0

8872990

807990

8065000

0

0

807990

143495490

134622500
1282150

134622500
1282150

86878400
1038150

14693330
0

0
0

8872990
0

807990
0

8065000
0

0
0

0
0

807990
0

143495490
1282150

1282150

1282150

1038150

116921000

116921000

77135250

12872180

3886800

3886800

2454350

385590

410000

10901300

8060000

1282150

Х

1000

Х

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

33554300

33554300

12650000

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти

61725900

61725900

50595000

4735800

4735800

2710000

711390

0611031

1031

0

8707990

707990

8000000

0

0

707990

410000

560000

125628990
4296800

7500000

560000

41614300

61725900

0611070

1070

0960

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

0611080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

6044100

6044100

4100000

661500

90000

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5574700

5574700

3850000

166100

96000

0611142

1142

0990

366000

366000

0611160

1160

0990

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

879800

879800

650000

46300

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

153600

153600

125900

51990

51990

51990

205590

741600

741600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

741600

0

165000

100000

65000

0

0

100000

13210450

100000

100000

2765600

0611200

1200

0990

Х

3000

Х

0613140

3140

1040

Х

4000

Х

0614030

4030

0824

0614040

4040

0824

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

6134100
96000

5670700
366000
879800

741600

741600
13045450

7090000

1821150

Забезпечення діяльності бібліотек

2660600

2660600

1400000

417300

105000

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

1276800

1276800

640000

110600

10000

10000

1286800

8495050

8495050

5050000

1293250

50000

50000

8545050

613000

613000

2632300

2632300

1615000

0

248000

248000

248000

90000

90000

90000

0614060

4060

0828

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Х

5000

Х

Фізична культура і спорт

0615011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських
видів спорту

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту

0810

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо юнацьких спортивних товариств

5012

90000
96000

13045450

Культура і мистецтво

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

0615012

4735800

741600

5000

613000
0

0

0

0

0

0

0

2632300

3700000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

3710000

Фінансовий відділ Корюківської міської ради

2294300
1256810
1256810

2294300
1256810
1256810

1615000
973500
973500

32300
32300

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2294300
1256810
1256810

Державне управління

1256810

1256810

973500

32300

0

0

0

0

0

0

0

1256810

15967290

13738290

4425390

9312900

0

0

4425390

253704110

0615031

Х

3710160

5031

Х

0100

0160

0111

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

Секретар міської ради

1256810

1256810

973500

32300

239965820

223998530

128494280

25508275

1256810

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток 4
до рішення десятоїї сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/ VIIІ
"Про бюджет Корюківської міської теритоіальної
громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"

КРЕДИТУВАННЯ
бюджету Корюківської міської територіальної громади в 2022 році
(грн)

Надання кредитів

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

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

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

Корюківська міська
рада (апарат)

0100000

0118800

8800

0118831

8831

0118832

8832

Спеціальний фонд
загальний
фонд

40400

1060

Надання довгострокових
кредитів індивідуальним
забудовникам на селі

180000

40400

1060

Повернення довгострокових
кредитів, наданих
індивідуальним забудовникам
на селі

Секретар міської ради

0

220400

-40400

-40400

0

-40400

-40400

-40400

-40400

-40400

Анастасія ПЛЮЩ

разом

Всього

220400

220400

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

0 -40400

0

Спеціальний фонд
разом

Всього

220400

180000

180000

загальний
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку

180000

Кредитування

Всього

Спеціальний фонд
разом

Всього

Кредитування -всього

Повернення кредитів

у тому
числі
бюджет
розвитку

180000

180000

180000

0

180000

40400

220400

0

-40400

-40400

180000

0

180000

180000

Додаток 5
до рішення десятої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 10 грудня 2021 року № 4-10 / VIIІ
"Про бюджет Корюківської міської
територіальної громади на 2022 рік
(код бюджету 25507000000)"

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК

Код Класифікації доходу
бюджету/код бюджету
1

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

41033900/99000000000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам / Державний бюджет

61 725 900

41051200/25100000000

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

246 710

41053900/ 25100000000

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

198 600

Х

УСЬОГО за розділом 1

62 171 210

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Усього
3

Додаток 6
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ
"Про бюджетКорюківської міської територіальної громади на 2022 рік
(код бюджету 25507000000)"

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у 2022 році
(грн)

Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

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

1

2

3

4

0100000
0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно - аналітичне та Капітальні видатки

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальні видатки

2022

98000

0910

Надання дошкільної освіти

Капітальний ремонт харчового блоку
нежитлового приміщення ДНЗ № 4 "Веселка"
за адбресою провул. Бульварний, 8 А в
м.Корюківка, в тому числі ПКД

2022

500000

2022

10400

0111010

1010

Найменування інвестиційного проєкту

Загальний період
реалізації проєкту
(рік початку і
завершення)

Загальна вартість
проєкту, гривень

Обсяг
капітальних
вкладень
місцевого
бюджету всього,
гривень

Обсяг капітальних
вкладень місцевого
бюджету у 2022 році,
гривень

Очікуваний рівень готовності
проєкта на кінець 2022 року, %

5

6

7

8

9

10

3617400

0111200

1200

0990

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

0112010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога населенню

Капітальні видатки

2022

1300000

1090

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення
Капітальні видатки

2022

22500

0113241

3241

Енергетична реновація (капітальний ремонт)
будівлі опопрного закладу охорони здоров’я
КНП "Корюківська центральна районна
лікарня" Корюківської міської ради, за
адресою: вул. Шевченка, 101 м. Корюківка,
Чернігівської обл. Корегування

0117322

7322

0443

0117350

7350

0443

0117560

7650

0490

Будівництво медичних установ та
закладів
Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)
Капітальні видатки
Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи права на
неї
Капітальні видатки

0117660

7660

0490

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

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу
суб’єктів господарювання

0611141

2022

199600

2022

40000

24900

Капітальні видатки

2022

722000

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

0600000

0611020

700000

1020

1141

807990

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти Капітальні видатки

2022

560000

0990

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти

Капітальні видатки

2022

96000

2022

51990

0611200

1200

0990

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

064030
Х

4030
Х

0824
Х

Забезпечення діяльності бібліотек
УСЬОГО

Секретар міської ради

Капітальні видатки

2022
Х

Х

Х

100000
4425390

Анастасія ПЛЮЩ

Х

Додаток 7
до рішення десятої сесії Корюківської міської ради восього скликання
від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIIІ "Про бюджет Корюківської міської
територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)"

РОЗПОДІЛ
витрат бюджету Корюківської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/ регіональних
у 2022 році
(грн.)
Код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
Код Програмної
класифікації видатків та місцевих бюджетів
кредитування місцевих
бюджетів

1

2

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

3

0110180

0110180

0112010

0112111

0112152

0113124

4

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер доуцмента,
яким затверджено місцеву
регіональну прогаму

0180

0180

0180

2010

2111

2152

3124

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

47744245

6
44452345

7
3291900

8
2986500

1300000

1300000

Усього

5

Корюківська міська рада (апарат)

0100000

0110180

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

Інша діяльність у сфері державного управління

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

Рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
09.11.2021

122000

122000

Інша діяльність у сфері державного управління

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

400000

400000

Інша діяльність у сфері державного управління

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

Рішення сорок першої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
06.10.2020

275300

275300

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

10048000

8748000

0726

Програма фінансової підтримки Комунального
Первинна медична допомога населенню, що
некомерційного підприємства "Центр первинної медиконадається центрами первинної медичної (медико- санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної
санітарної) допомоги
медицини" на 2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
09.11.2021

0111

0111

0111

1750000

1750000

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

90000

90000

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

Програма запобігання та протидії домашньому
насильству у Корюківській міській територіальній
громаді на 2022 -2026 роки

Рішення десятої сесії
Корюківської міської
ради від 10.12.2021

50000

50000

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

1110600

1110600

0113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

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

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським
організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів,
діяльність яких має соціальну спрямованість

«Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів,
ветеранів, учасників війни та інших категорій населення»на
2021-2023 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

390000

390000

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

Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018

315000

315000

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

35000

35000

6020

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

164800

164800

0620

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

"Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств Корюківської
міської ради на 2020-2022 роки", "Поводження з твердими
побутовими відходами в Корюківській територіальній громаді
на 2022-2024 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019, дев’ятої сесії
восьмого скликання від
09.11.2021

14712600

14712600

0620

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
Програма запобігання бездомного утримання та розмноження
виконують та/або надають житловобродячих тварин на території Корюківської міської ради на
комунальні послуги
2020-2022роки,

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

49900

49900

0620

Забезпечення функціонування підприємств,
установ та організацій, що виробляють,
Програма компенсації затрат КП "Корюківкаводоканал" на
виконують та/або надають житловоочистку притоків додаткових вод системи централізованого
комунальні послуги
водовідведення в м.Корюківка на 2022 рік

Рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
09.11.2021

660000

660000

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

49900

49900

6729700

6729700

134640

134640

4650000

4650000

79990

79990

0116011

0116020

0116020

0116020

6011

6020

6020

6020

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

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

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

«Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій
населених пунктів Корюківської міської ради» на 20192024роки"

Рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради від
30.08.2021

"Комплексна програма профілактики правопорушень на 20222024 роки"

Рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
09.11.2021

0116030

0116071

0117130

0117322

0117350

0117412

0117461

0117650

0117660

0117670

0117670

6030

6071

7130

7322

7350

7412

7461

7650

7660

7670

7670

0620

0640

0421

0443

0443

Організація благоустрою населених пунктів
Відшкодування різниці між розміром ціни
(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що
затверджувались чи погоджувались рішенням
місцевого органу виконавчої влади та органу
місцевого самоврядування, та розміром
економічно обгрунтованих витрат на їх
виробництво (надання)

Програма відшкодування втрат підприємств, зумовлених
різницею між розмірами економічно обґрунтованих та
застосованих тарифів на послуги з постачання теплової енергії Рішення десятої сесії
для потреб населення міста Корюківка в опалювальному
Корюківської міської
періоді 2021 – 2022 років
ради від 10.12.2021

Здійснення заходів із землеустрою

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на
2020-2022 роки"

Рішення тридцять пршої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
17.12.2019

Будівництво медичних установ та закладів

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

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

700000

700000

700000

Розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації)

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на
2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

199600

199600

199600

300000

300000

0451

Регулювання цін на послуги місцевого
автотранспорту

"Перевезення пасажирів по місту Корюківка на 20222024 роки"

Рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
09.11.2021

0456

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

Програма «Розвиток житлово-комунального
господарства та благоустрій населених пунктів
Корюківської міської ради» на 2019-2024роки

Рішення восьмої сесії
Корюківської міської ради від
30.08.2021

3000000

3000000

0490

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на
2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

70000

30000

40000

40000

0490

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

"Програма створення чи коригування містобудівниї
документації та регулювання земельних відносин на
2020-2022 роки"

Рішення тридцять першої
сесії Корюківської міської
ради сьомого скликання від
17.12.2019

49900

25000

24900

24900

Рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
21.12.2018

50000

50000

50000

Рішення дванадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
21.12.2018

672000

672000

672000

0490

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання

Програма «Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на
2019-2024роки", "Програма розвитку, фінансової підтримки та
поповнення статутних фондів комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки" (КП
"КОРЮКІВКАВОДОКАНАЛ")
Програма «Розвиток житлово-комунального господарства та
благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради» на
2019-2024роки", "Програма розвитку, фінансової підтримки та
поповнення статутних фондів комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2020 2022 роки" (КП

0117680

0117693

0118110

7680

7693

8110

Членські внески до асоціації органів
місцевого самоврядування

"Членські внески" на 2020-2022 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

20915

20915

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною
діяльністю

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023
роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

30000

30000

0320

Заходи із запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

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

349000

349000

Природоохоронні заходи за рахунок цільових "Програма охорони навколишнього природного середовища
фондів
Корюківської міської ради на 2021-2023 роки"

0490

0118340

8340

0540

0118831

8831

1060
Надання кредиту

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2022
Рішення двадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання від
20.12.2018, рішенням другої
сесії Корюківської міської
ради восмьмого скликання

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

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

Відділ освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради

0600000

265000

265000

220400

180000

40400

2175775

2175775

0

0

415800

415800

3291900

2986500

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей
Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти

Програма підтримки дітей, батьки яких загинули або
отримали інвалідність під час безпосередньої участі в
антитерористичній опрації (операції об’єднаних сил), у
закладах освіти Корюківської міської ради на 2021-2023 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2021

39375

39375

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на
2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
09.11.2021

366000

366000

1040

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

Міська програма оздоровлення та відпочику дітей
Корюківської міської ради на 202-2022 роки

Рішення другої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
15.12.2020

741600

741600

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма освітніх та культурно-мистецьких заходів на
2022-2024 роки

Рішення дев’ятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання від
09.11.2021

613000
49920020

613000
46628120

061142

0613140

0614082

1142

3140

4082

0828

РАЗОМ

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 5-10/VIII

Про затвердження мережі
розпорядників і одержувачів коштів
місцевого бюджету Корюківської
міської ради на 2022 рік
Відповідно до законодавства України, згідно з п. 4 наказу Міністерства
фінансів України від 23.08.2012 року № 938 «Про затвердження Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів», керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити мережу розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету
Корюківської міської ради на 2022 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення десятої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 10.12.2021 р. № 5-10/VIІI
№
п\п

КПКВК

1
2
3

0110150
0110180
0110180

Код
одержувача
за ЄРРОБК
033454
033454
078484

4
5

0111010
0111010

033454
033973

6

0111010

033955

7
8
9
10

0112010
0112010
0112111
0112111

033454
033515
033454
094479

11
12
13
14
15
16

0112152
0112152
0113050
0113124
0113133
0113133

033454
033515
033454
033454
033454
113867

17
18
19

0113160
0113192
0113192

033454
033454
035799

Ідентифікаційний
Повне найменування
код одержувача
установи
за ЄДРПОУ
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
37371067
«Трудовий архів»
Корюківської міської ради
04061760
Корюківська міська рада
24555234
Корюківський дошкільний
навчальний заклад
№1»Дельфін» художньоестетичного напрямку
Корюківської міської ради
Чернігівської області
21406663
Корюківський дошкільний
навчальний заклад №4
«Веселка» екологонатуралістичного напрямку
Корюківської міської ради
Чернігівської області
04061760
Корюківська міська рада
02006320
КНП «Корюківська ЦРЛ»
04061760
Корюківська міська рада
40377781
КНП «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» Корюківський
центр сімейної медицини»
Корюківської міської ради
04061760
Корюківська міська рада
02006320
КНП «Корюківська ЦРЛ»
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
43438312
Корюківський міський
молодіжний центр «КУБ»
Корюківської міської ради
04061760
Корюківська міська рада
04061760
Корюківська міська рада
22823956
Корюківська районна
організація ветеранів

Рівень
одержувача
коштів
1
1
9
1
3

3

1
9
1
9

1
9
1
1
1
3

1
1
9

1
3

04061760
04061760
04061760
04061760
02006320
04061760
04061760
04061760
04061760
04061760
04061760
04061760
04061760

Корюківська міська рада
ЦНСП Корюківської міської
ради
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
«Затишний Дім-Корюківка»
Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
«Затишок-02»
Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
«М.Р.І.Я.»
Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
«Добробут-Корюківка»
Об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
«Слов’янська 4»
Корюківська міська рада
Корюківська житловоексплуатаційна контора
Комунальне підприємство
«Убідьське» Корюківської
міської ради
Комунальне підприємство
«Благоустрій» Корюківської
міської ради
Комунальне підприємство
«Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
КНП «Корюківська ЦРЛ»
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада
Корюківська міська рада

04061760
04061760

Корюківська міська рада
Корюківська міська рада

1
1

20
21

0113241
0113241

033454
095338

04061760
42716873

22
23
24

0113242
0116011
0116011

033454
033454
116492

04061760
04061760
42999216

25

0116011

126875

42967865

26

0116011

165143

42922426

27

0116011

133061

43002746

28

0116011

185545

44114365

29
30

0116020
0116020

033454
035887

04061760
05523621

31

0116020

003460

31161238

32

0116020

017172

41766296

33

0116020

035991

35606756

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

0116030
0116071
0117130
0117322
0117322
0117350
0117412
0117461
0117650
0117660
0117670
0117680
0117693

033454
033454
033454
033454
033515
033454
033454
033454
033454
033454
033454
033454
033454

47
48

0118110
0118340

033454
033454

1
1
9

9

9

9

9

1
9
9

9

9

1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1

49
50

0118831
0118831

033454
022725

Секретар міської ради

04061760
24843476

Корюківська міська рада
Чернігівський обласний
фонд підтримки
індивідуального житлового
будівництва на селі

1
9

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 6-10/VIІІ

Про затвердження Стратегії сталого розвитку
Корюківської міської територіальної громади
на 2021-2029 роки
Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською
радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація
Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання
Програми в Україні, що затверджений рішенням першої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII«Про
затвердження Протоколу про співробітництво», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію сталого розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2021-2029 роки, що додається.
1.1. Рішення п’ятнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого
скликання від 07 серпня 2018 року «Про затвердження Стратегічного плану
розвитку Корюківської об’єднаної територіальної громади до 2025 року»
вважати таким, що втратило чинність.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

* Зі Стратегією можна ознайомитися за посиланням http://koryukivkarada.gov.ua/pro-misto/ekonomika-mista/strategichnyj-plan-rozvytku-gromady/

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 7-10/VIII

Про План (Програму) соціально – економічного
та культурного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради від
08 грудня 2021 року № 552 «Про План (Програму) соціально – економічного та
культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 20222024 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
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ВСТУП
План (Програма) соціально - економічного та культурного розвитку
Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – План)
розроблений відповідно до вимог законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові
програми», відповідно наказу Міністерства розвитку громад і територій
України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних
документів соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної
громади».
План спрямовано на досягнення стратегічних цілей:
- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2020 року
№ 695;
- Стратегія сталого розвитку Чернігівської області до 2027 року, Плану
заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської
області на період до 2027 року;
- Стратегія сталого розвитку Корюківської міської територіальної громади
на 2021-2029 роки.
План соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської
міської територіальної громади на 2022-2024 роки є комплексною системою
завдань та способів їх виконання, що визначає цілі та стратегію розв’язання
соціальних і економічних проблем розвитку територіальної громади, задає
комплекс
конкретних,
узгоджених
заходів
економічно-соціального,
культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних
показників. Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість
забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню
бюджету громади та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну
сферу для створення повноцінного життєвого середовища з дотриманням
державних соціальних стандартів та гарантій.
Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та
удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах
ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та
інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної
та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та
внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності та
гендерної чутливості широкого спектру соціальних послуг та зростання
добробуту населення.
План ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки,
поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного
розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх
та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи
економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її
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реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального
розвитку на 2022-2024 роки.
Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту
населення.
План є основою для формування та раціонального використання
фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціальноекономічного розвитку Корюківської міської ради на 2022-2024 роки.
У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до
Плану затверджуватимуться рішеннями сесій міської ради.
1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
1.1.
Коротка характеристика громади.
Корюківська територіальна громада почала функціонувати з 01 січня 2017
року. З грудня 2020 року до Корюківської міської територіальної громади
входять такі населені пункти:
м. Корюківка, села Лебіддя, Трудовик, Бреч, Гуринівка, Лубенець, Нова
Гуринівка, Озереди, Ховдіївка, Буда, Маховики, Петрова Слобода, Соснівка,
Шишка, Забарівка, Воловики, Кирилівка, Нова Буда, Наумівка, Андроники,
Високе, Переділ, Спичувате, Турівка, Рейментарівка, Богдалівка, Гутище,
Заляддя, Олійники, Довга Гребля, Сядрине, Будище, Самотуги, Тельне,
Тютюнниця, Костючки, Кугуки, Самсонівка, Сахутівка, Хотіївка, Бешківка,
Домашлин, Луковець, Верхолісся, Олександрівка, Піски, Бурківка, Савинки,
Охрамієвичі, Лупасове, Романівська Буда, Рибинськ, с-ще Голубівщина,
Журавева Буда, Лісове, Новоселівка, Парастовське, Стопилка, Перелюб,
Баляси, Прибинь, Костянтинівка, Білошицька Слобода, Майбутнє, Шишківка,
Рудня.
Загалом Корюківська громада нараховує 66 населених пунктів – 1 місто і
65 сіл і селищ. Корюківська територіальна громада займає площу 1164,8 кв. км.
Чисельність населення громади – 21244 мешканців (83,6% мешканців району).
Частка міського населення становить 59,0%, сільського – 41,0% від його
загальної чисельності. Щільність населення – 18 чол./ кв. км.
Адміністративний центр громади – місто Корюківка, розташоване в
північній частині Чернігівської області у верхів’ї р. Бреч (ліва притока Снову).
Площа міста – 15 км². Чисельність населення – 12539 тис. чол. Відстань до
обласного центру: залізницею – 237 км, автомобільним шляхом – 99 км.
Координати міста: 51° 46' 22'' пн. ш.; 32° 16' 23'' сх. д. Висота над рівнем
моря — 133 м.
Корюківська територіальна громада знаходиться на півночі України в
межах Чернігівського Полісся. Територія громади розташована на
Придніпровській низовині. Поверхня більшої частини – низовинна плоска
зандрова рівнинна; східної – хвиляста і горбисто-хвиляста моренно-зандрова
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рівнинна. Поширені прохідні долини, блюдця, западини, у східній частині є
карстові форми рельєфу.
Клімат територіальної громади помірно-континентальний із м’якою зимою
і теплим, іноді – жарким літом. Середньорічна температура повітря +6,1ºС.
Середня температура повітря липня становить + 19,2 ºС, січня –6,9ºС.
Максимальна температура влітку досягає +37 ºС, мінімальна взимку –35ºС.
Територія характеризується достатнім зволоженням. Середньорічна кількість
опадів – 614 мм на рік, у тому числі в теплий період — 439 мм. Період із
температурою понад +10°С становить 155 днів. Висота снігового покриву – 2325 см. Територія належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони.
Площа водного дзеркала річок, озер, ставків громади складає 852,61 га.
Територією громади протікають річки Бречиця, Ревна, Слот, Снов, Турчанка,
Убідь, які впадають в р. Бреч. Усі річки належать до Дніпровського басейну.
Ґрунти представлені, переважно, дерново-підзолистими оглеєними, дерновими і
дерново-підзолистими, а також торфово-болотними ґрунтами. Середній бал
ґрунтового покриву оцінюється в 34 б. Надра небагаті мінерально-сировинними
ресурсами. Основними видами корисних копалин громади є поклади глини,
піску та торфу.
Площа лісів громади становить 52011,7026 га. Зона мішаних лісів
представлена такими основними лісовими породами, як сосна, береза, дуб,
липа, осика, вільха. Природно-заповідний фонд представлено рядом заказників
загальнодержавного та місцевого значення, пам’ятками природи та
заповідними урочищами. Тут переважають листяні породи дерев і чагарники. У
лісах збереглися унікальні вікові дерева – велети-дуби, окремі з яких мають вік
понад 300 років.
2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Основним завданням міської ради як у 2020 році так і в 2021 році було і
буде наповнювання міського бюджету коштами, необхідними для виконання
програмних завдань, а саме:
- Місцевий економічний розвиток громади спрямований на високий рівень
зайнятості та наповнюваність бюджету;
- Підвищення якості комунальних послуг та сталий екологічний розвиток;
- Сучасна соціальна сфера та підвищення якості життя;
- Інфраструктурний розвиток;
- Формування спроможної місцевої громади.
За підсумками 10 місяців 2021 року до загального фонду бюджету
Корюківської міської територіальної громади надійшло власних доходів (без
урахування трансфертів) 133968,8 тис. грн, що складає 106,6% до призначень
звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року доходи
міського бюджету зросли на 35130,2 тис.грн. (135,5%). Зазначене зростання
обумовлене надходженням з 01.01.2021 року доходів з шести громад, що

5

доєднались у 2020 році до Корюківської територіальної громади, підвищення
рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 01.01.2021 року.
За 10 місяців 2021 року податку на доходи фізичних осіб надійшло 81896,8
тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року ріст надходження
ПДФО склало 139% або 23,0 млн.грн. Найбільшими платниками ПДФО стали
АТ «Слов’янські шпалери – КФТП», ТОВ «Слав Форест», ДП «Корюківське
лісове господарство», ТОВ «Корфад», ТОВ «ПГ «Бреч», Відділ освіти,
культури, молоді та спорту Корюківської міської ради тощо.
Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло в сумі 1521,6
тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого 2020 року надходження
збільшились на 4060,2 тис.грн (192,8%).
Виконання акцизного податку (з підакцизних товарів і пального) становить
118,9% призначень звітного періоду, надійшло 8409,0 тис.грн, що на 1654,4
тис.грн більше ніж за аналогічний період минулого року.
По результатам 10 місяців 2021 року місцеві податки і збори виконані на
103,8% призначень звітного періоду, надійшло 33235,8 тис.грн.
В порівнянні з надходженнями 10 місяців 2020 року, місцевих податків і
зборів надійшло на 5887,5 тис.грн більше (або 121,5%). Перевиконання
відбулось через збільшення кількості платників місцевих податків через
дооб’єднання громад, передачі земель сільськогосподарського призначення в
оренду, погашення податкового боргу за 2020 рік по орендній платі за землю з
фізичних осіб.
Станом на 01 листопада 2021 року до загального фонду міського бюджету
надійшло неподаткових надходжень в сумі 1990,1 тис.грн, виконання становить
майже 168%. Перевиконання відбулось переважно за рахунок надходження
плати за надання адміністративних послуг (послуги з державної реєстрації),
передачі в оренду майна міської комунальної власності, інших надходжень.
Станом на 01.11.2021 року до загального фонду міського бюджету
надійшло офіційних трансфертів в сумі 65076,7 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету Корюківської міської територіальної
громади за 10 місяців 2021 року надійшло 4586,4 тис.грн, офіційних
трансфертів не надходило.
Вищезазначені доходи міського бюджету за 2021 рік дали можливість
значно покращити соціальну інфраструктуру територіальної громади.
Закінчується робота по реалізації проєктів в рамках програми «Велике
будівництво», а саме Реконструкція Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з
енергоефективними заходами та створенням нового освітнього простору по
вул. Шевченка, 54 в м. Корюківка Чернігівської обл., з виділенням черговості: І
черга – зовнішнє утеплення; ІІ черга – заміна покриття, зовнішніх вікон та
дверей; ІІІ черга – внутрішнє опорядження та заміна інженерних мереж з
улаштуванням ІТП (ІІІ черга – внутрішнє опорядження та заміна інженерних
мереж з улаштуванням ІТП) (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) 2617,794 тис.грн, а також будівництво футбольного стадіону з облаштуванням
трибун та роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по вулиці
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Шевченка, 116 а, м. Корюківка Чернігівської області. Здійснюється робота по
введенню зазначених об’єктів в експлуатацію-376,531 тис.грн.
Придбано два шкільні автобуси (1800,000 тис.грн)з урахуванням потреб
дітей з інвалідністю, які передані до Перелюбської ЗОШ І-ІІІ ст.
Проведено опоряджувальні послуги із нанесенням декору на фасад
нежитлового приміщення (мурал) -100,0 тис.грн;
Проведена розробка схеми оптимізації системи теплопостачання
м. Корюківка, для подальшої модернізації системи теплопостачання міста,
реконструкція котелень (перехід на альтернативне паливо), що дасть змогу
зменшити вартість Гкал. - 189,2 тис.грн;
Проведено реконструкцію нежитлового приміщення під автомобільні
бокси за адресою вул. Вокзальна,9А м. Корюківка (швидка допомога) на
загальну суму близько 220,3 тис.грн.;
Улаштування збірного бетонного паркану на території Корюківської ТГ на
загальну суму-270,0 тис.грн.;
Закуплений програмно-апаратний комплекс для видачі посвідчення водіїв
та реєстрації ТЗ – 264,0 тис.грн.;
Протягом 2021 року проводилась робота по забезпеченню благоустрою
міста ті сільських населених пунктів (прибирання міста та населених пунктів,
утримання парків, скверів, кладовищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз
сміття, спилювання аварійних дерев та інші види робіт, встановлення огорож
біля кладовищ, благоустрій колодязів, висаджування квітів та декоративних
дерев та ін.).
Проведена закупівля трактора МТЗ-82.1, навантажувача фронтального,
відвала снігоприбирального для благоустрою Наумівського старостинського
округу - 580,0 тис.грн.
Закуплено легковий автомобіль за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства
за ознакою статі та коштів міського бюджету - 1250,00 тис.грн, також
планується реконструкція нежитлового приміщення для осіб, які постраждали
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Проведені роботи з облаштування крапельного поливу в м. Корюківка 18,9 тис. грн.
Поточний ремонт пам’ятників в с. Сядрине та с. Домашлин - 89,90 тис.грн.
Закуплена кам’яна сіль для посипки доріг в зимовий період - 50,0 тис.грн.
На поліпшення технічного стану та благоустрій водойм на території
Корюківської громади для відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, ставків, очищення від дерев
витрачено біля 100,00 тис.грн.
Послуги з прибирання міського пляжу на загальну суму 50,0 тис.грн.
Для благоустрою громади у 2021 році були закуплені саджанці квітів на
загальну суму - 10,00 тис.грн, а також на 15,00 тис.грн закуплений
декоративний посадковий матеріал.
Закуплений вуличний спортивний майданчик - 110,6 тис.грн.
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Проведено благоустрій території громади - 3150,5 тис.грн, в.т.ч. загальний
фонд - 2363,1 тис.грн, спеціальний фонд - 787,4 тис.грн.
Протягом року з міського бюджету використано на капітальний ремонт
автомобільної дороги по вул. Дудка в м. Корюківка – 1,6 млн.грн, на поточний
ремонт (прибудинкова територія, ямковий ремонт) біля 7,5 млн.грн.
Проведено грейдерування доріг по територіальній громаді в сумі 1,3
млн.грн. Відремонтовано 9000 тис.м2 доріг.
Також було проведено влаштування горизонтальної дорожньої розмітки по
вулицях міста.
В місті здійснюється автобусне перевезення пасажирів. Перевізнику з
міського бюджету надається компенсація на покриття різниці між ціною квитка
та тарифом на перевезення одного пасажира в сумі трохи більше 100,00 тис.грн.
Комунальні підприємства міської ради - Корюківська ЖЕК, КП
«Корюківкаводоканал», КП «Благоустрій», КП «Убідьське» в повному обсязі
забезпечили підтримання життєдіяльності території в сферах своєї діяльності.
Міська рада тісно співпрацювала з підприємствами інших форм власності з
надання інших комунальних послуг.
Комунальним підприємствам Корюківської міської ради надавались
дотації з міського бюджету з метою забезпечення їх стабільної діяльності.
Спрямовання власних коштів міського бюджету на утримання охорони
здоров’я на 01.12.2021 року в сумі (факт) 9046,3 тис.грн (Комунальному
некомерційному підприємству «Корюківська центральна районна лікарня»
Корюківської міської ради – 3986,6 тис.грн, спеціальний фонд - 3638,5 тис.грн.
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради
– 1331,2 тис. грн, загальний фонд - 90,0 тис.грн).
В Корюківській міській раді до протягом 2021 року разом з програмою
DOBRE вже реалізовані деякі проєкти, ще деякі проєкти будуть реалізовані до
кінця цього року. Це такі як:
- Створення належних, безпечних, зручних умов торгівлі на недільному
ринку м. Корюківка на 501,130 тис.грн;
- Закупівля ендоскопічного комплексу для КНП «Корюківська ЦРЛ» на
2803,990 тис.грн.
Вже реалізовані наступні проєкти:
- Підвищення комфорту та рівня безпеки пасажирів - жителів села
Наумівка шляхом облаштування зупинок громадського транспорту на 145, 831
тис.грн;
- Створення належних умов для змістовного дозвілля молоді громади
шляхом облаштування комфортної та безпечної зони відпочинку на березі
річки на 319,184 тис.грн;
- Облаштування санітарної кімнати для жінок з малюками на 46,7 тис.грн;
- Шляхом навчання, дослідження та волонтерство сприяти підготовці
нового покоління лідерок - 34, 875 тис.грн;
- Проведення курсів фотографів для молоді – 93,5 тис.грн.
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Корюківська громада в 2016 році приєдналася до Європейської ініціативи
«Угода Мерів». В 2021 та 2022 роках запланована розробка Базового кадастру
викидів та перезатвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та
клімату до 2030 року по Корюківській міській територіальній громаді.
В 2021 році Корюківська громада стала учасником ініциативи «Управління
публічним інвестуванням» в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в
Україні» (SURGe). Сім ініціатив, серед яких реформи у сфері пенітенціарної
системи, соціальних послуг для дітей в громадах, електронне здоров’я (eHealth), адміністративні послуги, забезпечення якості освіти, управління
публічним інвестуванням, впровадження процесів результат-орієнтованого
стратегічного планування в Уряді України із врахуванням потреб громадян.
Мета ініціативи «Управління публічним інвестуванням: українці процвітають у
добре керованих територіальних громадах з високою якістю життя».
3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
До основних чинників, що гальмують соціально – економічний розвиток
територіальної громади належать:
- брак власних коштів підприємств для здійснення інвестування в
розвиток;
- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
- незадовільний стан житлово-комунального господарства (зношеність
мереж
теплопостачання
та
частково
водопровідно-каналізаційного
господарства);
- забрудненість берегів рік, ставків побутовими відходами;
- дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, високе
навантаження найнятих громадян на одне вільне робоче місце, що дає
можливість для відкриття та створення нових фізичних та юридичних осіб у
сферах виробничої діяльності:
- залишається низьким рівень фінансування медичної галузі та недостатнє
кадрове забезпечення кваліфікованими медичними працівниками);
- недостатній рівень гуманітарних послуг, необхідність продовження
роботи щодо подальшого проведення матеріально – технічного забезпечення та
проведення ремонту міських дошкільних навчальних закладів, надання
матеріальної допомоги загальноосвітнім закладам, культури і спорту;
- незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських
перевезеннях.
Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних
пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Планом соціально –
економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної
громади на 2022-2024 роки.
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SWOT-аналіз.
SWOT-аналіз – аналіз у стратегічному плануванні, що полягає в
розділенні чинників і явищ на чотири категорії: сильних (S – strengths) і
слабких (W – weaknesses) сторін проекту, можливостей (O – opportunities), що
відкриваються при його реалізації, та небезпек (T – threats), пов'язаних з його
здійсненням.
SWOT-аналіз Корюківської громади
Сильні сторони

Слабкі сторони

Загальні, що впливають на всі сфери життя в громаді






Місто Корюківка активно розвивається,
 Перепонами в розвитку громади та
змінюється і стає більш комфортним для
забезпеченню комфортних умов
різних категорій мешканців
проживання є:
Корюківка має статус районного центру
 великі відстані всередині громади (навіть
до 40 км до її центру, найвіддаленіші
Відносно невелика відстань до
села розташовані на відстані 60 км одне
обласного центру (99 км)
від одного) та відсутність внутрішнього
Багато можливостей цікавого
автобусного сполучення (складний та
проведення вільного часу (в тому числі
дорогий доїзд по дорогах поганої якості)
для молоді) в місті
 низький рівень заселеності сільських
Впродовж останніх років реалізовано
територій – велика кількість сіл з
багато інвестиційних заходів в сферах
незначною або навіть нульовою
освіти, культури, спорту, охорони
кількістю жителів
здоров’я та соціальної допомоги, а також
– інфраструктури мереж водопостачання  Багато мешканців (особливо молодь) не
вбачає тут для себе перспектив життя на
та каналізації
задовільному рівні (в селах – недостатня
кількість робочих місць, низький рівень
заробітків, незадовільні умови проживання,
обмежена пропозиція сфери послуг та
можливості цікавого проведення вільного
часу)
 Демографічні проблеми, особливо в селах,
які формують потенційно слабкі
перспективи розвитку (від’ємний приріст
населення, міграція, старіння населення)
Адміністрація органу місцевого самоврядування

 Енергійний голова громади, який
ефективно приймає і реалізовує
управлінські рішення, має підтримку
мешканців та депутатів, співпрацює з
іншими громадами та бізнесом на
засадах аутсорсінгу
 Активна податкова політика –
стимулювання більших податків для
підприємців, а в подальшому закупівля у
них послуг
 Передача громадою інвестиційних







Громадою складно і дорого управляти
через її велику площу (1.164,8 км2), велику
кількість старостинських округів (15),
велику кількість населених пунктів (66) та
незначну заселеність
Комунальне майно (особливо об’єкти
освіти, культури та охорони здоров’я) є
завеликим як на актуальні потреби
громади, його утримання є дорогим
Технічний стан і оснащення комунальних
закладів переважно слабкі – в селах
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ділянок бізнесу
 Усвідомлення необхідності
впровадження змін та бажання
покращити суспільно-економічну
ситуацію в громаді(наприклад,
оптимізація освітньої мережі)
 Ефективна співпраця громади з районом,
областю, депутатами Верховної Ради
 Бюджет:
 Високий рівень бюджету на 1 мешканця
(15,5 тис грн; реверсна дотація)
 Високий рівень власних доходів
 Наявність коштів в бюджеті на
інфраструктуру (18,4 млн грн в 2020 р.)
 Низький рівень видатків на
адміністрування.
 Можливість користування
адміністративно-соціальними послугами
в 15 округів
 Відкритість керівництва громади до
комунікації з мешканцями, використання
різних форм контакту
 Громадський бюджет
 Шкільний громадський бюджет на 20212024
 Багато жінок в керівництві та
виконавчих органах адміністрації
громади
 Освіта:
 Якість освіти, доступність шкіл та
комфорт навчання на високому рівні
 Майже оптимальне використання місць в
дитячих садочках
 Мережа інтеграційних класів в школах та
інтеграційних груп в садочках
 Суттєве покращення стану закладів
освіти, особливо в Корюківці
 Підвезення для всіх дітей, навіть в місті
 Повне харчування за рахунок бюджету
для найбільш потребуючих учнів
 75% учнів охоплено позашкільною
освітою
 Культура та спорт:
 Інфраструктура культури доступна в
кожному старостаті
 Широка пропозиція занять в закладах
культури (багато гуртків та масових
заходів)
 Об’єднання бібліотек з клубами в селах
 Молодіжний клуб «КУБ» в місті
 Збільшується кількість спортивних













потребують ремонтів і дооснащення
На комунальних об’єктах не виконуються
протипожежні вимоги
Високий рівень видатків на освіту - 61,3%
бюджету громади в 2021 році
(дофінансування 69,1 млн грн понад
освітню субвенцію), що обмежує видатки в
інших галузях
Дефіцит спеціалістів – адміністрація
громади, лікарі, вчителі, працівники
культури і соціальної допомоги
Організація освіти:
 Зменшення кількості учнів
 Малі та некомплектні школи
 24% вчителів – пенсійного віку, мало
молодих спеціалістів
 Недостатність обладнання в сільських
школах + проблеми з доступом до
інтернету
 Технічні проблеми дистанційного
навчання
Незадовільна якість надання послуг
окремими сімейними лікарями
Замале приміщення відділення денного
перебування терцентру
Перевантаження соціальних працівників та
лікарів первинної ланки
Відсутність зовнішньої промоції громади
Відсутність комплексної системи
поводження з твердими побутовими
відходами
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об’єктів високого стандарту
 Активні спортивні клуби, широка
пропозиція спортивних занять
 Охорона здоров’я та соціальна допомога:
 Первинна ланка забезпечена необхідним
оснащенням, матеріалами та
автомобілями
 Лікарня – сертифікат ISO, гарне
оснащення
 Програма залучення молодих лікарів для
лікарні
 Висока оцінка та рівень надання
соціальної допомоги, в тому числі – ПК
«Соціальна громада» у всіх старостатах
 Безпека:
 Багато установ в сфері безпеки (7 МПК,
відділення ДСНС, поліція)
 Реалізація проекту «Поліцейський
громади» (створення постів поліції в
громаді)
 Діяльність громадських і релігійних
організацій отримує підтримку влади –
організаційно, технічно та фінансово
 Наявність Плану сталого енергетичного
розвитку та клімату до 2030 року для
Корюківки
Інфраструктура і просторове управління
 Всі потенційні центри економічного
розвитку поєднуються з містом дорогами
з твердим покриттям
 В 2019 році в Корюківці було збудовано
перших 6 кілометрів 4 км велосипедних
доріжок
 Міський автобусний маршрут, який
здійснює регулярні перевезення з жовтня
по квітень місяць.
 Сучасне освітлення LED (частково) в
місті

 Лише 30,67% місцевих доріг - з твердим
покриттям, значна частина доріг і тротуарів
потребує ремонту
 Відсутність автобусного сполучення
всередині громади
 Недостатність інформаційних знаків на
дорогах
 Проблема з екстреним зв’язком між
учасниками дорожнього руху та
правоохоронними органами, медичними
закладами та аварійними службами
 Недостатність вуличного освітлення в селах
(лише на головних дорогах)
 Архітектурні перепони для осіб з
інвалідністю (як на вулицях, так і в
публічних об’єктах)
 Незадовільний доступ до мережі Інтернет
на частині території громади
 Низький рівень оснащення
домогосподарств послугами
централізованого водопостачання і
каналізації
 Аварійні відключення постачання
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електроенергії, тривалі ремонтні роботи
 Недостатність оснащення місць відпочинку
(наприклад, біля ставків)
Економіка
 Дуже сприятливі умови для розвитку
сільського господарства (родючі землі,
сприятливий клімат) та розвинуті
рослинництво і тваринництво (в тому
числі конезавод Бреч)
 Дуже високий рівень заліснення
 Розвинута промисловість
деревозаготівлі, деревообробки та
паперового виробництва
 Наявність кількох сучасних підприємств
національного рівня
 Потенціал розвитку переробки
сільськогосподарської продукції
 Доступні інвестиційні ділянки, які охоче
передаються громадою підприємцям
 Вантажна залізнична лінія до Корюківки
 Зростаюча роль жінок в бізнесі

 Обмежена кількість робочих місць з огляду
на недостатність і незначну диверсифікацію
місцевої економіки
 Незначний рівень переробки
сільгосппродукції
 Значний рівень неофіційного ведення
економічної діяльності і неофіційне
працевлаштування
 Зменшення кількості зареєстрованих ФОП
 Професійна неактивність заробітчан, що
повертаються в громаду з-за кордону
 Сезонність роботи в сільському
господарстві (в тому числі – робота без
оформлення), яка призводить до зростання
кількості безробітних в зимовий період
 Дефіцит спеціалістів окремих
спеціальностей
 Громада небагата на природні копалини

Навколишнє середовище і туризм
 Відносно чисте навколишнє середовище
 Міський полігон ТПВ належно
оснащений, в більшості старостатів є
сміттєзвалища
 Сисвтему вивезення сміття запроваджено
на всій території громади
 Теплоелектростанція, працююча на
відходах деревини (Корюківка)
 Туристична привабливість:
 Туристично – розважальний комплекс
Бреч
 Ліси (44,65% площі громади)
 Місце Корюківської трагедії (1943 р.)
– величезний потенціал, але потребує
розбудови інфраструктури
 Ріки, озера та ставки
 Природні резервати, охоронні зони та
природні пам’ятки
 Облаштовані зони відпочинку в
лісогосподарствах

 Незначний рівень каналізування території
громади (20%), що призводить до
потрапляння стоків в ґрунт і забруднення
води
 Проблема з рівнем води в колодязях влітку
 Стихійні сміттєзвалища
 Система роздільного збирання сміття
працює тільки в місті (і тільки пластик)
 Спалювання трави і сміття
 Значні втрати тепла в багатоквартирних
будинках
 Низький рівень екологічної свідомості
мешканців
 Невикористаний туристичний потенціал:
 відсутність місць ночівлі в селах
 відсутність туристичної пропозиції в
громаді
 відсутність промоційних та
інформаційних матеріалів

Мешканці, суспільна активність
 Населення громади етнічно однорідне,
відсутні внутрішні конфлікти
 Мешканці почуваються безпечно

 Більшість мешканів громади відчуває
негативний вплив факторів, характерних
для сільських територій України: проблеми
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 Значна спортивна активність мешканців
 Постійне використання велосипедів
 Висока активність молодіжної ради,
наявність власного приміщення (клуб)
 Значний рівень залученості мешканців до
організації та участі в фестивалях,
святкуваннях і урочистостях
 Багато місцевих артистів, майстрів та
митців
 Доступ до пропозиції в сферах освіти,
культури (клуби, бібліотеки), спорту,
охорони здоров’я та соціальної допомоги
є у всіх старостинських округах
 Багато різних цікавих фестивалів
 32 релігійних громади, частина з них –
дуже активні
 Зростає роль жінок в суспільному та
політичному житті












Можливості
Загальноукраїнські:
 Зміни в законодавстві стосовно
регулювання в сфері функціонування
громад:
 реальна самостійність
 збільшення коштів в розпорядженні
громад
 Збільшення доступності зовнішніх
коштів, в тому числі – грантів для
вирішення місцевих проблем
 Поступове покращення економічної
ситуації, внаслідок чого – покращення
соціального і матеріально-побутового
стану мешканців
 Розвиток громадянського суспільства,
підвищення рівня активності мешканців
Місцеві:
 Збільшення зацікавленості мешканців
громади, області і України щодо
проведення вільного часу в
привабливому природньому і
культурному середовищі на території
громади
 Зацікавленість інвесторів в
започаткуванні або розвитку діяльності в

з технічною інфраструктурою та доступом
до якісних суспільних послуг. Дефіцит
відчуття перспектив життя в громаді на
задовільному рівні спричиняє значний
рівень міграції
Високий рівень реального безробіття,
особливо на сільських територіях
Слабка пропозиція в селах громади щодо
активного проведення вільного часу,
особливо для молоді в зимовий час
Незадовільний рівень громадської
активності мешканців
Низький рівень внутрішньої інтеграції
мешканців
Безпека:
Доступність тютюну та алкоголю для
молоді
Важливою соціальною проблемою є
алкоголізм, збільшується рівень наркоманії
Небезпечні місця (розпиття алкоголю,
бійки)
Низька активність поліції
Зростає злочинність, в т.ч. – насилля в
родині
Загрози

Загальноукраїнські:
 Побоювання інвесторів в розвитку бізнесу
через нестабільну економічну і політичну
ситуацію в країні
 Військовий конфлікт на сході України
 Зменшення субвенцій та дотацій на
реалізацію суспільних завдань та інвестиції
через погану бюджетну ситуацію в країні, в
тому числі – через пандемію
 Недосконале законодавство, яке постійно
змінюється, що покладає додаткові
завдання на громади – держава переказує
громадам нові функції без передачі
відповідних коштів на їх виконання
 Нестабільність нормативних рамок та
короткий горизонт планування через
непередбачуваність надходжень до
бюджету громади з державного бюджету та
інших нормативних документів
 Наявність проблеми доступу до реєстрів
даних
 Складні умови отримання кредитів
підприємцями
 Держава часто не забезпечує програми
підтримки підприємництва, а також не
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громаді
 Повернення заробітчан з отриманими
професійними навичками та коштами на
ведення власного бізнесу

зменшує існуючі обмеження в веденні
діяльності
 Високі ціни на електроенергію (особливо
для юридичних осіб)
 Висока ціна на газ
 Високі податки та значні штрафи
 Висока частина т.зв. «сірої» економіки
 Кліматичні зміни, що шкодять аграріям
 Негативний вплив пандемії коронавірусу на
різні сфери життя громади та її мешканців
(наприклад, зменшення бюджетних
надходжень, малоефективне дистанційне
навчання, ускладнений доступ до медичних
послуг, психічні проблеми і т.і.)
Локальні:
 Недосконале законодавство, яке призвело
до того, що приєднані в 2019 році до ОТГ
території не були включені Міністерством
фінансів до поділу субвенцій/дотацій, що
спричинило втрати бюджету біля 1,5 млн
грн
 Суспільний супротив оптимізації освітньої
мережі
 Суспільне незадоволення у випадку
відсутності позитивних результатів від
запроваджених змін в громаді

Основними пріоритетними напрямами соціально – економічного та
культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 20222024 роки є:
- досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва;
- ефективне використання на території громади виробничих територій,
приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу;
- залучення інвестиційних коштів для реалізації проєктів соціально –
економічного розвитку;
- продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та
закладів культури;
- покращення інфраструктури систем водозабезпечення та водовідведення,
теплопостачання, благоустрою;
- забезпечення ефективної роботи комунальних підприємств для
обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме благоустрій
території, поточний ремонт доріг, обслуговування систем водопостачання та
водовідведення, вуличного освітлення та ін.
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4. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СТАБІЛЬНОГО
СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
4.1.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку
на 2022-2024 роки
Малий та середній бізнес, який діє на території громади, перетворюється
на важливий сектор економіки, який суттєво впливає на зайнятість населення,
забезпечення населення необхідними товарами та наданням послуг, забезпечує
та суттєво впливає на формування дохідної частини бюджету міської
територіальної громади. В 2022-2024 рр. продовжиться робота, спрямована на
підтримку ринкових реформ, зростання обсягу роздрібного товарообігу
підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного
і місцевого виробництва, формування та стабілізацію споживчого ринку, захист
прав споживачів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавства
при здійсненні господарської діяльності, упорядкування розміщення торгових
об’єктів, забезпечення високого рівня обслуговування. Робота в галузі
побутового обслуговування буде проводитись в напрямку сприяння роботі
підприємств, що надають важливі види послуг населенню та стимулювання
створення нових приватних підприємств побутового обслуговування.
Головна мета на 2022-2024 рр. є підтримка розвитку малого та середнього
бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, збільшення кількості
суб’єктів підприємницької діяльності на основі створення сприятливих умов
для цього.
В рамках реалізації Програми забезпечення малочисельних та віддалених
сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2022 рік, у зв’язку з
налагодженням діяльності територіальної громади в даному напрямку,
продовжується організація підтримки малого бізнесу в сфері забезпечення
віддалених малочисельних населених пунктів виїзною торгівлею, в першу
чергу - товарами першої необхідності.
В 2020 році Корюківська територіальна громада взяла участь у
конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу на 2021-2022 роки. Загальною метою проєкту «Розвиток
хаб-системи підтримки підприємництва, інновацій та стартапів в Чернігівській
області» є забезпечення сталого розвитку підприємництва, підвищення
конкурентоспроможності та інноваційності суб’єктів бізнесу в територіальній
громаді.
Зокрема, проєктом передбачається створення за «кущовим принципом»
мережі центрів підтримки підприємництва та забезпечення координації їх
діяльності з Центром підтримки підприємництва, інновацій та стартапів,
створеного на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області. В
Корюківській громаді іде процес реалізації створення хаб-системи.
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Сприятливий клімат для розвитку бізнесу
Підприємницька діяльність є основним джерелом надходжень до бюджету
та благополуччя населення. Міська рада проводитиме політику стимулювання
розвитку бізнесу та політику партнерства.
Заходи:

Розвиток комунікації бізнесу та влади. Міська рада
забезпечуватиме нові формати взаємодії з бізнесом, зокрема шляхом створення
ради підприємців при міській раді та залучення фахівців всіх галузей реального
сектору економіки до складу виконавчого комітету ради;

Промоція місцевого виробника. Міська рада працюватиме над
просуванням товарів місцевого виробника за межами громади, займатиметься
промоцією, стимулюватиме попит на місцеву продукцію. При бюджетних
закупівлях міська рада орієнтуватиметься на максимальне залучення місцевих
підприємців до електронних торгів;

Бізнес-партнерство. Міська рада сприятиме привабливості рівню
місцевих тарифів, зборів та платежів. Виконавчий комітет прикладатиме
максимум зусиль щодо спрощення взаємодії з бізнесом та в межах компетенції
забезпечуватиме прозору діяльність контролюючих органів.
Сучасна інфраструктура для бізнесу
Інфраструктурна підтримка бізнесу є важливим інструментом місцевої
влади у сприянні розвитку бізнесу. Значний потенціал громади у розвитку
промисловості та сільського господарства має бути підкріпленим відповідною
інфраструктурою.
Заходи:

Розбудова промислових зон. Забезпечення наявних промислових
зон відповідними комунікаціями згідно з планами території;

Забезпечення
транспортної
доступності.
Першочергове
будівництво доріг та інших комунікацій до місць виробництва.

Пристосованість інфраструктури громади до потреб бізнесу.
Врахування специфіки роботи виробництв у плануванні діяльності
комунальних служб громади (освітлення, вивезення сміття, громадський
транспорт тощо).

Відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого
апарату міської ради проводити роз’яснювальну роботу та стимулювати
роботодавців установ та підприємств усіх форм власності до запровадження
політик у напрямку забезпечення гендерної рівності, підтримки кар'єрного
зростання жінок, ініціювати проекти та конкурси, спрямовані на поширення
кращих практик такої діяльності.

Відділу економіки, транспорту, інвестицій та туризму виконавчого
апарату міської ради забезпечувати та інституційно сприяти створенню
можливостей жінок та чоловіків поєднувати трудову діяльність із сімейними
обов’язками на підприємствах державної та приватної форм власності.
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4.2.Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого та
середнього підприємництва через:
- виважена податкова політика щодо встановлення для суб’єктів
підприємницької діяльності місцевих податків і зборів, гнучка система пільг з
метою підняття конкурентної спроможності суб’єктів;
- забезпечення рівної, доступної можливості для таких суб’єктів в рекламі
товарів, послуг, які виробляються чи надаються підприємствами та
підприємцями міста та інших населених пунктів;
- сприяння в отриманні адміністративних послуг;
- спонукання суб’єктів малого та середнього бізнесу в здійсненні
будівництва, промислового, комерційного та іншого призначення;
- створення та підтримка діяльності об’єктів інфраструктури
підприємництва, надання допомоги;
- нарощування обсягів виробництва промислових підприємств громади;
- формування активного бізнесового середовища та громадської
самосвідомості підприємців.
5. СТВОРЕННЯ УМОВ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ГРОМАДИ
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення
інвестицій для розвитку громади на 2022-2024 роки є:
- забезпечення створення сприятливого інвестиційного клімату;
- широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та зарубіжних
інвесторів, коштів держави та досягнення за рахунок цього модернізації
виробництва, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення
інфраструктури соціальної сфери;
- залучення інвестицій в створення нових та утримання існуючих об’єктів
благоустрою
- покращення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про
потенційні можливості інвестування.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
- забезпечення відкритості для бізнесу інформації про вільні земельні
ділянки та приміщення на території громади для сприяння започаткуванню
підприємницької діяльності;
- визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та
виготовлення проєктно – кошторисної документації для залучення
інвестиційних коштів та реалізацію проєктів з їх реконструкції, поточного та
капітального ремонту;
- проведення організаційної роботи по залученню інвестиційних коштів.
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6. ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ
Наповнення місцевого бюджету
З метою здійснення заходів щодо розвитку території, міська рада
працюватиме над наповнюваністю бюджету та детінізації економіки регіону.
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та
виконання місцевого бюджету на 2022-2024 роки є:
- забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади;
- забезпечення фінансової самодостатності територіальної громади;
- проведення раціональної та ефективної податково – бюджетної політики;
- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;
- підвищення результативності бюджетних видатків;
- підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету
громади;
- визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених програм;
- забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних
закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів.
7. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА
ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Розвиток земельних відносин, упровадження правових, організаційних,
економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне
використання земель, забезпечення особливого режиму використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного
призначення, збільшення надходжень від плати за землю до міського бюджету,
підвищення ефективності оренди землі.
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва та
земельних відносин на 2022-2024 роки є:
- створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову
населених пунктів громади;
- ефективне розпорядження землями громади;
- оренда земельних ділянок;
- організація ефективного використання земель;
- охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства.
Основні заходи, що плануються для їх вирішення:
- забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних ділянок
в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або
користування ними;
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- встановлення ставок орендної плати;
- контроль за використанням та охороною земель комунальної форми
власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та
екологічного законодавства;
- вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного
законодавства України на території міської ради, оперативне інформування про
будь – які випадки порушення законодавства.
8. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ІНФРАСТРУКТУРИ
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово –
комунального господарства та інфраструктури на 2022-2024 роки є:
- поліпшення якості та розширення переліку житлово – комунальних
послуг для населення громади;
- поліпшення благоустрою території громади;
- поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
- модернізація та розширення мережі зовнішнього освітлення на території
громади;
- поліпшення транспортного – експлуатаційного стану автомобільних доріг
і мостів;
- задоволення потреб населення автотранспортом загального користування
та забезпечення населених пунктів громади регулярним автобусним
сполученням;
- збирання, обробка та знищення відходів;
- якісна інспекція по благоустрою.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
- залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проєктів у сфері
житлово – комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
- реконструкція водогону в с. Савинки Корюківського району Чернігівської
області;
- забезпечення реконструкції та ремонту доріг з твердим покриттям;
- продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за
необхідністю по місту та селам громади);
- модернізація водогонів по місту та в населених пунктах громади;
- ремонт та модернізація систем теплопостачання;
- роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм
на території громади;
- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок, ставків (очищення русел від дерев та інше);
- поточний ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших
гідрологічних споруд за необхідності;
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- підтримання майна міської комунальної власності в належному стані
(здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно окремих
програм);
- забезпечення благоустрою міста ті сільських населених пунктів
(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, кладовищ,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев та
інші види робіт);
- утримання та обслуговування системи вуличного освітлення;
- забезпечення утримання полігонів твердих побутових відходів, вивіз та
утилізація відходів, забезпечення екологічно – безпечною зберігання та
захоронення відходів;
- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з
використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка Корюківського
району Чернігівської області.
- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з
використанням енергоощадного обладнання в с. Олександрівка Корюківського
району Чернігівської області;
- продовження системи збору відходів на сільських територіях та розвиток
контейнерного збору сміття у місті;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади.
Енергоефективність та енергонезалежність.
Зростання цін на енергоносії – тенденція вітчизняного та світового ринку.
Міська рада, з метою зниження залежності від світових цін на енергоносії,
впроваджує енергоефективні заходи, а також запроваджує альтернативну
енергетику.
Зменшення споживання енергоносіїв та ефективне використання місцевих
енергоресурсів - є раціональною відповіддю на сучасні виклики енергетичного
ринку.
Підвищення ефективності і надійності функціонування енергетики
громади шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання,
залучення в енергообіг вторинних поновлюваних джерел енергії та
впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування,
підвищення
енергонезалежності
об’єктів
за
умови
впровадження
енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні, залучення
відновлювальних енергоресурсів, модернізація обладнання, заміна вікон,
дверей та котлів, утеплення фасадів та дахів будівель, впровадження
енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні.
Основні завдання:
- Підвищення енергоефективності бюджетних закладів міста;
- Раціональне використання енергоносіїв у бюджетному секторі;
- Верифікація результатів проваджених проєктів;
- Популяризація енергоефективності в громаді;
- Підвищення кваліфікації та вивчення передового досвіду у сфері
енергоефективності;
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Очікувані результати:
- відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків;
- збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та
альтернативних видів палива;
- модернізація конструкцій вікон та дверей;
- спрямування
коштів,
зекономлених
внаслідок
впровадження
енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у
бюджетних установ;
- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд
бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно – гігієнічних,
інженерно – технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та
прилеглих до них територій;
- створення безпечних умов навчання та виховання дітей у дошкільних
навчальних закладах.
9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ
ОСВІТИ, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, СПОРТУ ТА КУЛЬТУРИ
Освіта.
Головна мета на 2022-2024 роки – створення умов щодо надання якісних
освітніх послуг для здобувачів/чок дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти
Основні завдання:
- Забезпечення рівного доступу до отримання якісної освіти незалежно від
місця проживання та форми здобуття освіти;
- Створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти;
- Забезпечення функціонування ефективної системи інклюзивної освіти;
- Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та позашкільною
освітою;
- Врахування гендерних аспектів у сфері освіти та включення заходів на
подолання основних гендерних розривів у сфері освіти у Корюківській громаді.
Заходи з реалізації основних завдань:
- Організація оптимальних форм навчального процесу відповідно до
епідемічної ситуації, спричиненої COVID-19;
- Формування ефективної мережі закладів і груп дошкільної освіти;
- Стимулювання творчих та обдарованих дітей (хлопців та дівчат),
підтримка творчо працюючих педагогів/гінь;
- Проведення поточних та капітальних ремонтів будівель закладів освіти;
- Модернізація предметних кабінетів у закладах загальної середньої освіти;
- Забезпечення функціонування класів/груп з інклюзивним навчанням та
безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель закладів освіти;

22

- Придбання
спеціальних
меблів,
реабілітаційного
обладнання,
комп’ютерної техніки, спортивного інвентарю, проведення корекційнорозвиткових занять;
- Забезпечення для населення територіальної громади державних гарантій
доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти
незалежно від місця проживання, статі і матеріального статку, безоплатно
повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів;
- удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, створення
умов для продуктивної педагогічної діяльності;
- організація збору та аналізу гендерного дезагрегованих статистичних
даних за населеними пунктами та старостинськими округами громади з метою
формування та оцінки гендерної чутливості надання освітніх послуг закладами
освіти усіх рівнів;
- всебічна підтримка загальноосвітніх навчальних закладів та ДНЗ щодо
зміцнення їх матеріальної та навчально – методичної бази, забезпеченість
мультимедійними та інтерактивними засобами, забезпечення спортивним
інвентарем;
- придбання меблів та шкільних дошок для загальноосвітніх навчальних
закладів;
- створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей,
збереження і зміцнення їхнього здоров’я;
- організація якісного, збалансованого та дієтичного харчування;
- забезпечення інформаційного супроводу навчального – виховного
процесу;
- виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх
методик, альтернативних технологій, підвищення рівня фізкультурно –
оздоровчої роботи закладів, оптимізація роботи з батьками, вдосконалення
механізмів управління ДНЗ;
- забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів до місць
навчання та в зворотному напрямку;
- забезпечення участі учасників навчально – виховного процесу в нарадах,
семінарах, інших заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів/учениць сільської
місцевості;
- сприяння визначеним на державному рівні пріоритети гендерної рівності
у сфері освіти, зокрема:
а) планувати, реалізовувати створення умов для здобуття дівчатами
перспективного фаху (зокрема, STEM-освіти), шляхом проведення
інформаційно-просвітницьких заходів, заохочення та забезпечення умов для
рівного доступу дівчат до STEM-освіти;
б) проведення оцінювання ситуації щодо навчання дівчат та хлопців
ромської національності та здійснення заходів для їх заохочення до здобуття
освіти та продовження навчання на всіх рівнях освіти;
- проведення моніторингу охоплення дітей позашкільною освітою за
статтю, віком, районами області, типом поселення та відстежувати значення
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показника «рівень охоплення дітей позашкільною освітою у сільській
місцевості» громади;
- оновлення матеріально – технічної бази на основі сучасних технологій та
енергозбереження;
- закладам освіти всіх рівнів громади сприяти вихованню культури
гендерної рівності, протидіяти гендерним стереотипам у навчально-виховному
процесі. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
здійснювати моніторинг навчальної успішності учнів та учениць закладів
загальної середньої освіти з розподілом за статтю (зокрема, за підсумками
ЗНО), прияти формуванню гендерночутливого, недискримінаційного
освітнього середовища для дівчат і хлопців різного віку на всіх рівнях освіти, і,
з цією метою, Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради розробити план просвітницьких заходів на 2022 – 2024 роки;
- ЗЗСО Корюківської громади проводити профорієнтаційні заходи з метою
протидії гендерним стереотипам у навчально-виховному процесі та
нівелювання гендерних упереджень серед молодих дівчат та молодих хлопців у
виборі професії;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
відстежувати динаміку щодо запровадження інклюзивного навчання на всіх
рівнях освіти, особливо у сільській місцевості та сприяти отриманню
необхідних компетенцій у надавачів освітніх послуг;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
провести моніторинг цифрових навичок педагогічних працівників комунальних
закладів освіти та передбачити можливості для покращення їхніх компетенцій;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
сприяти забезпеченню на місцевому рівнях комп’ютерною технікою та
доступом до Інтернет педагогічного персоналу та дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах і не мають умов для належного навчання/роботи
під час дистанційного навчання, особливо педагогічного персоналу та дітей
шкільного віку в сільській місцевості;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
оцінити потреби сімей з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в
межах громади в послугах із догляду за дітьми в умовах карантинних обмежень
(закриття дитсадків, перехід на дистанційну форму освіти) та виробити
політики та ініціативи, які б сприяли їх задоволенню.
Громада дружня до дітей.
В 2022-2024 роках буде продовжена робота, щодо впровадження на
території Корюківської громади ініціатив, які спрямовані на розвиток дитини.
Зокрема продовжується облашування місць для дозвілля дитини, в дитячих
закладах оновлюються ігрові кімнати, переоснащуються школи та дитячі
садочки тощо. Проводиться робота, щодо створення нового освітнього
середовища громади на базі Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, яка в перспективі
стане основною школою в громаді та надаватиме якісні освітні послуги для
учнів Корюківської територіальної громади. Метою даного проєкту крім
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енергоефективних заходів є кардинальна зміна моделі надання освітніх послуг
громади, концентрація ресурсів місцевого бюджету на забезпеченні якісного
освітньго процесу у тому числі завдяки оптимізації кількісних характеристик.
Завданням проєкту є перетворення наявної загальноосвітньої школи на:
-освітній простір де хочеться вчитися;
-школа, де стимулюється творчість та креатив;
-заклад де дівчата та хлопці з різними можливостями мають рівні права;
-автономний навчальний заклад з широкими повноваженнями;
-місце, де комфортно навчатись та працювати;
- де спортивний простір є адаптованим до потреб та інтересів дівчат та
хлопців, а також, дітей з інвалідністю.
Новий освітній простір Корюківської міської територіальної громади - це
школа лідерів та лідерок.
У 2022 році заплановано проведення закладами освіти усіх рівнів
Корюківської громади гендерних аудитів навчальних закладів відповідно до
«Методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти»
(затверджено МОН 5 листопада 20210, № 1182) на виконання Плану заходів з
реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи
«Партнерство Біарріц» з утвердження тендерної рівності, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1578р.. Результати проведених гендерних аудитів закладів освіти усіх рівнів
громади будуть публічно представлено на сайтах, фб-сторінках громади та
навчальних закладів.
Культура і туризм.
Головна мета на 2022-2024 роки – забезпечення організації культурного
дозвілля населення й зміцнення культурних традицій, залучення до
відвідування міста більшої кількості зовнішніх та внутрішніх туристів/ок та
екскурсантів/ок,
сприяння
залученню
інвестицій
у
туристичну
інфраструктуру.
Основні завдання:
- Збереження й удосконалення роботи закладів;
- Сприяння всебічному розвитку й популяризації культури, мистецтв,
впровадженню й подальшому розвитку культурних традицій, створенню умов
для творчої співпраці;
- Сприяння розвитку перспективних для громади видів туризму, зокрема
освітнього;
- Популяризація міста Корюківка та громади в цілому серед інших міст
України;
- Забезпечення доступності для громадян книжкових фондів, документів й
інформації;
- Створення умов для задоволення духовних й інтелектуальних потреб,
сприяння професійному, освітньому розвитку жінок та чоловіків.

25

Заходи з реалізації основних завдань:
- Організація й проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів
відповідно до плану основних культурно-мистецьких заходів і знакових подій;
- Інформатизація закладів культури, придбання програмного забезпечення
тощо;
- Проведення ремонтно-будівельних робіт у будівлях та приміщеннях
закладів культури, з урахуванням необхідності забезпечення повної доступності
закладів культури до потреб людей з особливими потребами й інших
маломобільних груп населення;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради при
розробці політик та заходів з розвитку культури та туризму громади на
наступні періоди застосувати гендерний підхід і підхід заснований на правах
людини, включити заходи і впроваджувати послуги на подолання основних
гендерних розривів у сфері культури та враховувати у діяльності визначені на
державному рівні пріоритети гендерної рівності у сфері культури;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
організувати систематичний збір даних про отримувачів послуг з розбивкою за
ознакою статі та за іншими характеристиками (вік, місце проживання,
інвалідність тощо), для прийняття ефективних управлінських рішень щодо
розвитку сфери культури відповідно до потреб різних цільових груп, а також,
планування політик та секторальних бюджетів з використанням цих даних, з
метою подолання виявлених розривів у бюджетних програмах/запитах;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
сприяти підвищенню потенціалу працівників/ць у напрямку реалізації підходу
заснованого на правах людини та гендерній рівності у наданні культурних
послуг (через участь у тренінгах, онлайн навчанні тощо);
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
культивувати забезпечення та поширення кращих практик участі громадськості,
у т.ч. жінок та представників вразливих груп у визначенні політик та
пріоритетів у напрямку надання культурних послуг в громаді;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
формулювати цілі та пріоритети розвитку культури в громаді із диференціацією
потреб різних гендерних та вікових груп населення, а також сприяти доступу до
послуг культури та дозвілля жінкам/дівчатам та чоловікам/хлопцям у сільській
місцевості;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
забезпечувати участь громадськості, у т.ч. жінок та представників вразливих
груп у визначенні політик та пріоритетів у напрямку надання культурних
послуг в громаді та сприяти забезпеченню мінімальними стандартами
мешканців і мешканок області культурними послугами у різних типах
поселення на безкоштовній основі;
- Придбання сучасної техніки, обладнання, устаткування, меблів, музичних
інструментів, технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, спеціальної
навчальної літератури, сценічних костюмів для колективів;

26

- Розробка та впровадження розважальних інтерактивних проєктів, програм
сімейного дозвілля та заходів із виховання екологічної культури, орієнтованих на
дитячу та молодіжну аудиторії;
- Організація та розвиток культурно-дозвіллєвих потреб жінок та чоловіків
різних вікових груп в умовах паркового середовища;
- Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’яток культурної
спадщини.
Спорт і фізична культура.
Головна мета на 2022-2024 роки – розбудова спортивної та рекреаційної
інфраструктури міста, створення сприятливих умов для здорового способу
життя та розвитку видів спорту.
Основні завдання:
- Оновлення діючих і будівництво нових спортивних споруд;
- Створення умов для занять жінок/дівчат та чоловіків/ хлопців різними
видами спорту;
- Підвищення рівня та популяризація фізичної активності мешканців та
мешканок громади всіх вікових категорій у міській та сільській місцевості.
Заходи з реалізації основних завдань:
- Проведення фізкультурно-спортивних заходів з використанням
доступних видів та форм рухової активності;
- Придбання сучасного спортивного обладнання та інвентаря, відповідно
до потреб жінок та чоловіків, індивідуальних та командних видів спорту;
- Розширення мережі дитячих ігрових та спортивних майданчиків,
зокрема в сільських населених пунктах громади;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради при
розробці політик та ініціатив розвитку фізичної культури і спорту громади
застосувати гендерний підхід і підхід заснований на правах людини,
запланувати заходи і впроваджувати послуги на подолання основних гендерних
розривів у сфері фізичної культури і спорту та враховувати у своїй діяльності
визначені на державному рівні пріоритети гендерної рівності у сфері фізичної
культури і спорту;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради на
систематичних засадах збирати дані з розбивкою за ознакою статі та за іншими
основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, соціальноекономічний статус тощо), організувати збір статистичних даних за новими
адміністративними районам для прийняття управлінських рішень щодо
тенденцій розвитку сфери на обласному рівні, напрями для інвестування;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради,
відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки
забезпечити доступність та пристосованості приміщень для занять фізичною
активністю для всіх категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
систематично моніторити розмір винагород, привілеїв спортсменів і
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спортсменок за досягнення у спорті, з метою дотримання рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків;
- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради при
плануванні спортивних змагань врівноважити кількість жіночих і чоловічих
дисциплін у змаганнях та дотримуватись гендерно збалансованого та
нестереотипного висвітлення у ЗМІ й організації спортивних подій на о рівні
громади
Підтримка сімей, дітей та молоді, гендерна політика.
Головна мета на 2022-2024 роки – створення сприятливих умов для
утвердження у суспільстві сімейних цінностей, забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.
Основні завдання:
- Організація та проведення роботи із соціально незахищеними
категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги;
- Запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з
дітьми;
- Сприяння подоланню складних життєвих обставина та мінімізації їх
негативних наслідків;
- Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- Попередження випадків насильства в сім’ї, дитячої безпритульності та
бездоглядності;
- Розширення можливостей для всебічної реалізації потенціалу молодого
покоління;
- Посилення громадської активності молоді.
Заходи з реалізації основних завдань:
- Своєчасне виявлення та соціальний супровід сімей/дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах;
- Соціально-психологічна підтримка (адаптація) внутрішньо переміщених
осіб, учасників АТО/ООС та їхніх сімей, осіб, які постраждали від домашнього
насильства, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- Проведення реконструкції (без зміни геометричних розмірів) житлового
будинку за адресою: вул. Червонохутірська, буд. № 84/2 м. Корюківка, для
улаштування притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства;
- Збирати дані щодо кількості осіб, які постраждали від домашнього
насильства та насильства за ознакою статі і кількості осіб, яким встановлено
статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, за статтю, віком, типом
поселень і формами насильства, що дозволить приймати більш ефективніше та
адресні управлінська рішення, вибудовувати політику, розподіляти бюджетні
кошти;
- Проведити роз’яснювальної роботи з питань недопущення жорстокого
поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї;
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- Посилити
інформаційно-просвітницьку
роботу
щодо
протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статті, торгівлі людьми із
залученням суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству
- Визначити доступність, стан та механізм надання послуг (правових,
медико-психологічних і соціальних)
для постраждалих від домашнього
насильства в умовах загальнонаціональних та регіональних карантинних
обмежень;
- Переглянути й удосконалити механізм надання послуг в умовах
загальнонаціонального карантину (правових, медико-психологічних і
соціальних) для постраждалих від насильства за ознакою статі та домашнього
насильства на обласному рівні, у т.ч. продовжувати надавати допомогу особам
з уразливих груп, які постраждали від домашнього насильства, зокрема, особам,
інфікованим COVID-19;
- Удосконалити координацію діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству відповідно до Закону
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (2018 рік);
- Посилити систематичне інформування мешканок та мешканців громади
про наявні послуги для постраждалих від домашнього насильства та насильства
за ознакою статі (притулки, кризові кімнати, безоплатна правова допомога,
“гарячі лінії тощо);
- Проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення жорстокого
поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї;
- Посилити інформаційну кампанію щодо боротьби з гендерними
стереотипами, гендерно зумовленим і домашнім насильством та
дискримінаційними соціокультурними нормами, а також посилити співпрацю з
місцевими радіокомпаніями та друкованими ЗМІ, які найчастіше виступають
основним джерелом інформації для жителів громади;
- Створювати умови для поєднання професійного та особистого життя
серед службовців/виць Корюківської міської ради та комунальних підприємств
громади, серед яких переважають жінки;
- Фінансувати з місцевого бюджету і на умовах співфінансування з
міжнародними організаціями заходи щодо підвищення залучення жінок до
процесу прийняття рішень;
- Запровадити заходи щодо сприяння створенню та співпраці з жіночими
громадськими організаціями громади та надання їм необхідної юридичної
допомоги, за можливості, пільг на оренду комунальних приміщень. ОМС
долучитися до спільної реалізації проектів з гендерної тематики. Посилити
співпрацю ОМС громади з громадськими організаціями що реалізують
гендерночутливі проєкти ініціативи у Чернівецькій області та на рівні країні;
- Сприяти інституалізації реалізації гендерної політики на рівні громади;
- Сприяти участі жінок, особливо з вразливих груп у прийнятті рішень,
зокрема через включення до консультативно-дорадчих органів та тематичних
робочих груп;
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- При розробці стратегічних та програмних документів громади
передбачати збір та аналіз даних з розподілом за статтю, віком, місцем
проживання, станом здоров'я та іншими ознаками (проведення навчання,
консультативний супровід, тематичні семінари);
- Сприяти участі жінок, особливо з вразливих груп у плануванні,
впровадженні, моніторингу та оцінці прогнозних та програмних документів
області та її територіальних громад;
- Заохочувати навчання посадових осіб щодо наскрізності інтегрування
гендерних підходів в управлінську діяльність, наприклад, з використанням
онлайн платформ та курсів.
- Застосовувати методологію гендерно-орієнтованого бюджетування при
розробці та затвердженні бюджетних програм, бюджетних запитів, розподілу
та перерозподілу бюджету, особливо з метою надання послуг та задоволення
потреб під час пандемії та для подолання її наслідків.
- При підготовці пропозицій до прогнозу місцевих бюджетів, складанні
бюджетних запитів місцевим фінансовим органам та головним розпорядникам
бюджетних коштів включати пропозиції з їх обґрунтуванням щодо коштів
необхідних для проведення заходів: з протидії поширенню коронавірусної
інфекції, з підтримки жінок і чоловіків та/або їх груп, зокрема вразливих, під
час пандемії, фінансування додаткових виплат різним групам працівників/ць
бюджетного сектору з метою забезпечення їх потреб та можливостей.
Охорона здоров’я
Головна мета на 2022-2024 роки – забезпечення рівного доступу
населення до якісних медичних послуг.
Основні завдання:
- Забезпечення якості та доступності надання первинної та вторинної
медичної допомоги;
- Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міської
ради;
- Приведення мережі закладів охорони здоров’я вторинного рівня у
відповідність до потреб населення у медичній допомозі різної інтенсивності та
спеціалізації, у тому числі для надання допомоги хворим на COVID-19;
- Забезпечення надання медичної допомоги за Програмою медичних
гарантій відповідно до підписаних пакетів надання вторинної медичної
допомоги;
- Пропаганда здорового способу життя.
Заходи з реалізації основних завдань:
- Придбання медичного обладнання для забезпечення лікувальнодіагностичного процесу на сучасному рівні;
- Забезпечення функціонування системи безперервного професійного
розвитку медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу;
- Забезпечення закладу охорони здоров’я засобами індивідуального захисту
для медичних працівників, лікарськими засобами, технічними засобами та
обладнанням для лікування хворих на COVID-19;
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- Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо упередження
розповсюдження COVID-19;
- Проведення поточного і капітального ремонту будівлі та приміщень
закладу охорони здоров’я Корюківської міської ради;
- Надання реабілітаційної та паліативної допомоги;
- Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо здорового
способу життя та попередження соціально небезпечних хвороб;
- Медичним закладам розташованим на території громади звернути увагу
на те, що політики у сфері охорони здоров’я мають враховувати підхід, що
базується на правах людини та, зокрема, гендерній рівності, а саме – увагу до
людини
при
формулюванні
цілей,
завдань,
заходів,
показників
результативності, зробивши їх гендерночутливими та відстежувати прогрес
щодо
скорочення
наявних
гендерних
розривів
та
застосування
гендерночутливих індикаторів та заходів щодо їх реалізації;
- Медичним закладам розташованим на території громади рекомендувати,
при вироблені політик, заходів та ініціатив щодо надання медичних послуг
акцентувати увагу на наданні послуг – їх доступності (у всіх вимірах –
інформаційному, фізичному (територіальному), економічному, соціальнокультурному) для різних груп населення та задовільній якості цих послуг,
зокрема забезпечення безбар’єрного доступу до медичних послуг особам з
інвалідністю та проведення інформаційних кампаній і соціальної реклами щодо
сприяння широкому залученню чоловіків та жінок до профілактичних
медичних оглядів на безоплатній основі та створення для цього відповідних
умов;
- Комунальному некомерційному підприємству «Центру первинної медико
санітарної допомоги» «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської
міської ради включити до Плану профілактичної роботи наступні
гендерночутливі заходи: «підвищення обізнаності про профілактику
захворювань, здоровий спосіб життя та подолання шкідливих звичок, особливо
серед юнаків та чоловіків», «проведення профілактичних медичних оглядів
населення області, особливо серед чоловіків груп ризику, щодо поширеності
онкологічних захворювань та туберкульозу», «проведення інформаційних
кампаній, що формують установку чоловіків на здоровий спосіб життя»;
- Медичним закладам, розташованим на території громади, брати до уваги
необхідність подолання гендерного дисбалансу серед надавачів послуг з
охорони здоров’я, водночас досягаючи балансу жінок і чоловіків на керівних
посадах, стимулювати роботу місцевих медичних установ та підприємств усіх
форм власності до запровадження політик у напрямку забезпечення гендерної
рівності;
- Медичним закладам, розташованим на території громади, сприяти
відслідковуванню даних з розбивкою за ознакою статі, віком та місцем
проживання населення (пацієнтів/клієнтів) для вироблення гендерночутливих
та неупереджених політик та інтервенцій, а також, скорочення наявних та
недопущення нових гендерних розривів, завдяки аналізу інформації та
прогнозованим діям із нейтралізації ризиків у сфері громадського здоров’я,
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розробці адаптованих місцевих програм профілактики соціально небезпечних
захворювань, інфекцій пов’язаних із меддопомогою, неінфекційних
захворювань, та програм лікування (ВІЛ, туберкульоз, вірусні гепатити), а
також, навчання кваліфікованих кадрів та рішень в питаннях біозахисту та
біобезпеки;
- Медичним закладам, розташованим на території громади, розробити та
моніторити
на
рівні
громади
марковані
цілі
(показники)
з
профілактики/лікування/смертності хвороб серця, діабету, раку, хронічних
хвороб легень та інших неінфекційних захворювань;
- Медичним закладам, розташованим на території громади, запровадити
практику відстежувати на рівні Корюківської громади національних Цілей
сталого розвитку, що допоможе покращити якість надання послуг з охорони
здоров’я жінкам та чоловікам, зокрема використання наступних показників
моніторингу та оцінки: «частка сільських домогосподарств, які потерпали від
позбавлення через незабезпеченість населеного пункту своєчасними послугами
швидкої медичної допомоги, %», «частка сільських домогосподарств, які
потерпали від позбавлення через відсутність поблизу житла медичної установи,
%», «частка сільських домогосподарств, які потерпали від позбавлення через
відсутність регулярного щоденного транспортного сполучення з іншим
населеним пунктом з розвиненою інфраструктурою, %»;
- Медичним закладам, розташованим на території, громади сприяти
забезпеченню на системних засадах навчання працівників сфери охорони
здоров’я всіх рівнів (фахівців всіх рівнів, незалежно від стажу, віку тощо)
концептуальним принципом та практичним навичкам інтегрування
комплексного гендерного підходу у роботу комунальних закладів охорони
здоров’я та надання ними гендерночутливих медичних послуг, а також,
здійснювати відстеження прогресу у роботі медичного персоналу щодо надання
гендерночутливих послуг жінкам і чоловікам різного віку і реєстрації
прогресу/змін, які відбулися в їх практичній діяльності;
- Медичним
закладам,
розташованим
на
території
громади,
використовувати зібрані статистичні дані у галузі охорони здоров’я, задля
визначення гендерночутливих профілактичних пріоритетів та напрямків у
секторі охорони здоров’я, а також задля покращення надання відповідних
гендерночутливих медичних послуг на первинному, вторинному та третинному
рівнях надання медичної допомоги з урахуванням потреб жінок та чоловіків та
їх груп.
10. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Об’єднання сільських територіальних громад навколо Корюківської
міської ради зумовило необхідність проведення аналізу роботи
агропромислового комплексу та врахування його показників в роботі
територіальної громади по наповненню міського бюджету.

32

Протягом останніх років аграрна галузь демонструє поступовий
стабільний розвиток. З метою забезпечення позитивних тенденцій розвитку,
створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості, насичення
продовольчого ринку якісною продукцією визначено наступні завдання:
- сприяння розвитку великотоварного виробництва з використанням
сучасних технологій;
- сприяння створенню сімейних молочних кооперативів в сільській
місцевості;
- розвиток соціальної інфраструктури в сільських населених пунктах;
- проведення інвентаризації сільськогосподарських землеволодінь та
землекористування;
- сприяння реалізації у повному обсязі прав власників земельних ділянок,
земельних часток (паїв) та суб’єктів господарювання в частині посилення
відповідальності за дотриманням умов договорів оренди та їх державну
реєстрацію;
- забезпечення гнучкої податкової політики.
11. ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК
Головна мета на 2022-2024 роки – забезпечення комфорту та надійності
перевезень пасажирів громадським транспортом з наданням пріоритету
екологічним видам транспорту, спрощення пересування пасажирів з
обмеженими фізичними можливостями.
Основні завдання:
- Збереження міського автобусного маршруту;
- Відкриття нових маршрутів по громаді;
- Контроль за дотриманням пасажирськими перевізниками норм чинного
законодавства та виконання договірних умов на перевезення.
Заходи з реалізації основних завдань:
- Поліпшення транспортного сполучення між населеними пунктами
громади та підвищення мобільності її мешканців та мешканок;
- Закупівля автобусів для перевезення пасажирів, адаптованих до потреб
осіб з інвалідністю;
- Встановлення нових та поточний ремонт існуючих автобусних зупинок.
Також на території громади є необхідність в подальшому розвитку
телекомунікаційних мереж та мережі поштового зв’язку. Тому тут виникають
наступні завдання:
- подальша розбудова мережі Інтернет;
- використання сучасних телекомунікаційних послуг та інформаційних
технологій;
- створення рівних умов для доступу до мережі в усіх населених пунктах
громади, зокрема у сільській місцевості.
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12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Реалізація цього завдання дасть можливість населенню міста та сіл
територіальної громади отримати своєчасний та якісний розгляд їх звернень,
вирішення питань, пришвидшить можливість вчасного отримання пільг та
субсидій, гарантованих державою; в повній мірі сприятиме вирішенню спорів в
судах та інших правоохоронних органах.
Дасть можливість скоротити час і витрати суб’єктів підприємницької
діяльності на започаткування власної справи, отримання документів
дозвільного характеру та одержання адміністративних послуг.
При наданні адміністративних послуг забезпечувати безбар’єрність
доступу усіх закладів надання соціальних послуг територіальної громади та
адаптувати їх для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп (батьків з
малими дітьми, літніх людей тощо).
13. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ.
Головною проблемою на сьогодні для міської ради та її виконавчого
комітету залишається модернізація інфраструктури міста та сільських
населених пунктів, зокрема дорожньої, житлово-комунальної, транспортної,
соціальної і таке інше.
Головним завданням в цьому напрямку роботи міської ради та її
виконкому є поліпшення інфраструктури, а саме:
- реконструкція вуличного водогону по вул. Шевченка, вул. Франка в
м. Корюківка;
- реконструкція водогону в с. Наумівка Корюківського району
Чернігівської області;
- реконструкція водогону в с. Савинки Корюківського району Чернігівської
області;
- забезпечення реконструкції та ремонту доріг з твердим покриттям;
- продовження ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (в цілому за
необхідністю по місту та селам громади).
- модернізація водогонів по місту та населених пунктів;
- ремонт та модернізація систем теплопостачання;
- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм
на території громади;
- відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок, водойм (очищення русел від дерев та інше); поточний
ремонт та капітальний ремонт мостів, містків та інших гідрологічних споруд за
необхідності;
- підтримання майна міської комунальної власності в належному стані
(здійснення ремонтів приміщень, заміна вікон та дверей та інше згідно окремих
програм);
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- забезпечення благоустрою міста та сільських населених пунктів
(прибирання міста та населених пунктів, утримання парків, скверів, кладовищ,
ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття, спилювання аварійних дерев
та інші види робіт);
- утримання та обслуговування системи вуличного освітлення;
- забезпечення утримання полігону твердих побутових відходів,
сміттєзвалищ, вивіз та утилізація твердих побутових відходів,сміття,
забезпечення екологічно – безпечною зберігання та захоронення твердих
побутових відходів, сміття;
- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з
використанням енергоощадного обладнання в с. Наумівка;
- будівництво артезіанської свердловини для питного водопостачання з
використанням енергоощадного обладнання в с. Олександрівка;
Перелік основних об’єктів та інвестиційних проєктів, які планується
реалізувати у 2022-2024 роках, наведені у додатку №1 до цього Плану.
Очікувані результати:
Реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення надійності
функціонування житлово–комунального господарства, поліпшення якості
обслуговування населення, розширення доступу до доброякісної питної води та
в цілому підвищить конкурентоспроможність території.
14. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ГРОМАДЯН.
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА
Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки
життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки на 2022-2024
роки є:
- запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них,
забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього
природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
- створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
- своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і
заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
- посилання пожежної безпеки в населених пунктах громади, утримання та
поліпшення матеріально – технічного стану підрозділів пожежної охорони
громади для виконання покладених на них завдань за призначенням.
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15. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ (ПРОГРАМИ)
ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Організацію виконання Плану здійснює виконавчий комітет та виконавчий
апарат Корюківської міської ради спільно з комунальними підприємствами
міської ради.
Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та
соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних
питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.
Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів
передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та
виконання пріоритетних проєктів розвитку соціальної інфраструктури.
Контроль за виконанням Плану покласти на постійні комісії міської ради.
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ
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Додаток № 1
до Плану (Програми)
соціально – економічного та культурного
розвитку Корюківської міської
територіальної громади на
2022-2024 роки

ПЕРЕЛІК
основних об’єктів та інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2022-2024 роках
тис.грн
Орієнтовний обсяг фінансування
№
п/п

Найменування об’єкту, робіт та
заходів, що здійснюватимуться за
планом (програмою)

Всього по
об’єкту

Державний
бюджет

Інші джерела
фінансування

Бюджет
Корюківської
міської
територіальної
громади

Термін
виконання
(роки)

1

Енергоефективна реновація
(капітальний ремонт) будівлі опорного
закладу охорони здоров’я КНП
«Корюківська центральна районна
лікарня» Корюківської міської ради,
за адресою:вул. Шевченка,101 м.
Корюківка, Чернігівської обл.

30 000,00

25 000,00

0,00

5 000,00

2022-2024

2

Придбання оптичного корегентного
компютерного томографа

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

2022

3

Капітальний ремонт Корюківського
дошкільного навчального закладу №1
«Дельфін» художньо-естетичного
напрямку Корюківської міської ради
Чернігівської області із
впровадженням заходів з
теплореновації по вул. Шевченка, 98-а
в м. Корюківка, Корюківського
району, Чернігівської області

19 600,00

13 720,00

0,00

5 880,00

2022

4

Реновація Сядринської ЗОШ в с.
Сядрине Корюківського району
Чернігівської області

5 500,00

3 000,00

0,00

2 500,00

2022-2024

5

Реконструкція міського будинку
культури Корюківської міської ради
Чернігівської області

1 300,00

300,00

0,00

1 000,00

2024

6

Облаштування зали Корюківської
трагедії шляхом добудови до
Корюківського історичного музею та
реновація Корюківської школи
мистецтв ім. О.С.Корнієвського
Корюківської міської ради

13 800,00

11 000,00

0,00

2 800,00

2022-2024

7

Облаштування тепловим насосом
приміщення ДНЗ «Веселка»

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

2022-2024

8

Закупівля обладнання для
облаштування місць для дозвілля
(дитячих та спортивних майданчиків)

500,00

0,00

0,00

500,00

2022-2024

9

Капітальний ремонт харчового блоку
нежитлової будівлі ДНЗ №4 «Веселка»
за адресою:

700,00

0,00

0,00

700,00

2022

пров. Бульварний, 8А
в м. Корюківка
Реконструкція перехрестя
вул. Шевченка з
вул. Вознесенська
в м. Корюківка Корюківського району
Чернігівської області
Капітальний ремонт мосту по
вул. Новій в м. Корюківка
Чернігівської області

6 990,112

0,00

0,00

6 990,112

2022-2023

2 639,125

1 820,996

0,00

818,129

2023

12

Рекострукція площі Героям України в
м. Корюківка

10 000,00

9 000,00

0,00

1 000,00

2022-2024

13

Капітальний ремонт дорожнього одягу
по вул. Нова
в м. Корюківка Чернігівської області
Капітальний ремонт дорожнього одягу
по вул. Заводській
в с. Сядрине Корюківського району
Чернігвської області
Капітальний ремонт дорожнього одягу
по вул. Шевченка
в с. Наумівка Корюківського району
Чернігівської області

4 800,00

1 000,00

0,00

3 800,00

2022

1 100,00

880,00

0,00

220,00

2022

1 500,00

1 200,00

0,00

300,00

2023

Капітальний ремонт дорожнього одягу
по вул. Стрільця
в с. Наумівка Корюківського району
Чернігівської області
Капітальний ремонт дорожнього одягу
по вул. Польова
в с. Воловики Корюківського району

1 500,00

1 200,00

0,00

300,00

2023

1 000,00

700,00

0,00

300,00

2022

10

11

14

15

16

17

Чернігівської області
18

19

20

Капітальний ремонт дорожнього одягу
по вул. Слов’янська
в м. Корюківка Чернігівської області
Капітальний ремонт тротуарів по вул.
Шевченка
в м. Корюківка Чернігівської області
Реконструкція котельні з
встановленням твердопаливних котлів
по вул.Шевченка,99 в м. Корюківка,
Чернігівської області

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

2023

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

2022-2024

14 500,00

0,00

12 000,00

2 500,00

2022-2023

15 000,00

0,00

12 000,00

3 000,00

2022-2023

21

Будівництво міських очисних споруд
біологічної очистки господарсько побутових стічних вод в м. Корюківка,
Чернігівської області загальною
продуктивністю 500 м. куб. на добу

22

Роботи пов’язані з поліпшенням
технічного стану та благоустрій
водойм на території Корюківської
міської ради

400,00

0,00

0,00

400,00

2022-2024

23

Відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму
та санітарного стану річок, очищення
русел від дерев (що потрапили до них
внаслідок проходження весняних
повеней)

400,00

0,00

0,00

400,00

2022-2024

24

Капітальний ремонт водопостачання
та водовідведення в с. Наумівка
Корюківського району Чернігівської
області

5 700,00

2 280,00

0,00

3 420,00

2022-2023

25

Реконструкція полігону твердих
побутових відходів Корюківської
житлово-експлуатаційної контори,
вул. Паркова,31,
м. Корюківка, Чернігівська обл.
Капітальний ремонт станції
біоочистки (розчистка ставка –
накопичувача стічних вод)
в с. Наумівка Корюківського району
Чернігівської області
Проведення протиповеневих та
культуртехнічних робіт на річці
Сустра в с. Рейментарівка
Корюківського району Чернігівської
області

480,00

0,00

480,0

0,00

2022-2024

350,00

0,00

0,00

350,00

2022-2023

270,50

243,45

0,00

27,05

202-2023

Виготовлення ПКД та будівництво
артезіанської свердловини для питного
водопостачання з використанням
енергоощадного обладнання
в с. Наумівка Корюківського району
Чернігівської області
Будівництво майданчиків для збору
сміття на території Корюківської ОТГ

5 000,00

500,00

0,00

4 500,00

2023-2024

550,00

0,00

0,00

550,00

2022-2024

30

Капітальний ремонт водогону по вул.
Шевченка, вул. Франка, вул. Г.Костюк
в м. Корюківка Чернігівської області

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

2022-2024

31

Реконструкція водогону
в с. Савинки Корюківського району
Чернігівської області
Виготовлення ПКД та будівництво
артезіанської свердловини для питного
водопостачання з використанням

200,00

0,00

0,00

200,00

2023

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

2024

26

27

28

29

32

33

34

35

36

37

38

енергоощадного обладнання
в с. Олександрівка Корюківського
району Чернігівської області
Реконструкція парку в м. Корюківка
за адресою:
вул.Вокзальна,8 в м. Корюківка
Будівництво скверу відпочинку по вул
Шевченка 72
в м. Корюківка
Виготовлення ПКД та будівництво
вуличного освітлення ПЛІ в
с. Савинки Корюківського району
Чернігівської області
Реконструкція вуличного освітлення
вул.8-го Березня,
вул. Шкільна, вул. Бібліотечна, вул.
Набережна, вул. Малинова,
пров. Мічуріна, вул. Свободи,
вул. Партизанська, вул. Дудко, вул.
Г.Костюк в м. Корюківка
Чернігівської області
Реконструкція вуличного освітлення
по вул. Довженка, вул. Молодіжна,
вул. Робоча,
вул. Заводська, вул. Зелена,
вул. Пушкіна в с. Сядрине
Корюківського району Чернігівської
області
Будівництво вуличного освітлення по
с. Петрова Слобода Корюківського
району Чернігівської області

20 000,00

18 000,00

0,00

2 000,00

2022-2024

5 000,00

4 000,00

0,00

1 000,00

2022-2024

200,00

0,00

0,00

200,00

2022-2023

500,00

100,00

0,00

400,00

2022-2024

450,00

100,00

0,00

350,00

2022-2024

450,00

100,00

0,00

350,00

2022

39

Придбання комунальної техніки (МТЗ)
з відвалом для КП «Убідьське»
с. Сядрине

40

Реконструкція нежитлового
приміщення під Центр надання
адміністративних послуг по
вул. Шевченка,87 м. Корюківка,
Чернігівської області
Поточний ремонт нежитлової будівлі
за адресою: вул. Вокзальна,9 в
м. Корюківка (ХАБ)

41

600,00

0,00

0,00

600,00

2022

6 000,00

5 000,00

0,00

1 000,00

2022

200,00

200,00

0,00

0,00

2022

200,00

0,00

0,00

200,00

2022

9 000,000

0

3 494,355

2022

111 344,446

24 480,00

68 049,646

42

Ремонт фасаду нежитлового
приміщення по вул. Вокзальна, 8А в м.
Корюківка Чернігівської області

43

Еко-транспорт Корюківської громади
12 494,355
як елемент сталого розвитку та стимул
для формування регіонального
кластеру електротранспорту
ВСЬОГО ПО ПЛАНУ (ПРОГРАМІ)
203 874,092

44

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток №2
до Плану (Програми)
соціально – економічного та культурного
розвитку Корюківської міської
територіальної громади на
2022-2024 роки

Перелік міських програм по яким планується фінансування у
2022-2024 роках
Назва програми
Програма інформатизації діяльності Корюківської
міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки

Дата та номер рішення
Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

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

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

Цільова програма «Управління майном міської
комунальної власності Корюківської міської
територіальної громади на 2021-2023 роки»

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

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

Рішення 41 сесії 7 скликання від 06.10.2020р.

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

Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р.

Програма фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства "Центр первинної медикосанітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» на 2022-2024 роки

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

Програма «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на
цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на
2021-2023 роки»

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

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

Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р.

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

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

Програма «Фінансова підтримка громадських організацій
інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій
Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.
населення» на 2021-2023 роки
Програма «Соціальний захист окремих категорій
населення» на 2022-2024 роки

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

Програма соціальної підтримки учасників анти
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил,
членів їх сімей-мешканців Корюківської міської ради на
2021-2023 роки

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм
виховання у Корюківській міській територіальній
громаді на 2020-2022 роки

Рішення 40 сесії 7 скликання від 20.08.2020р.

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

Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р.

Програма розвитку, фінансової підтримки та поповнення
статутних фондів комунальних підприємств
Корюківської міської ради на 2020-2022 роки, в т.ч.:

Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р.

КП «Корюківкаводоканал»
КП «Благоустрій»
КП «Убідьське»
Корюківська ЖЕК
Програма запобігання безпритульності та розмноженню
бродячих тварин на території населених пунктів
Корюківської міської територіальної громади на 20202022 роки

Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р.

Програма організації суспільно корисних робіт для
правопорушників, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді виконання
суспільно корисних робіт, на території Корюківської
міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р.

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

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

Програма організації та проведення громадських робіт
для населення Корюківської міської ради на 2021-2023
роки

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

Програма розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою населених пунктів Корюківської міської
ради на 2019-2024 роки

Рішення 20 сесії 7 скликання від 20.12.2018р.
(Нова редакція - рішення 8 сесії 8
скликання від 30.08.2021р.)

Програма «Поводження з побутовими відходами в
Корюківській міській територіальній громаді на 20222024 роки»

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

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

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

Програма із забезпення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа
на 2021-2023 роки

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

Програма створення чи коригування містобудівної
документації та регулювання земельних відносин на
2020-2022 роки

Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р.

Програма «Перевезення пасажирів по місту Корюківка
на 2022-2024 роки»

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

Програма «Членські внески» на 2020-2022 роки

Рішення 31 сесії 7 скликання від 17.12.2019р.

Програма забезпечення малочисельних та віддалених сіл
громади товарами першої необхідності та хлібом на
2021-2023 роки

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

Програма розвитку цивільного захисту на території
Корюківської міської ради на 2021-2023 роки

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

Програма охорони навколишнього природного
середовища Корюківської міської ради на 2021-2023
роки (нова редакція)

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

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

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

Міська цільова програма «Громадське бюджетування
(бюджет участі) в Корюківській територіальній громаді
на 2022-2025 роки»

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

Програма приватизації об’єктів міської комунальної
власності Корюківської міської територіальної громади
на 2021-2023 роки

Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020р.

Комплексна Програма профілактики правопорушень на
2022-2024 роки

Рішення 9 сесії 8 скликання від 09.11.2021р.

Програма фінансової підтримки 9 державної пожежнорятувальної частини (м.Корюківка) 2 державного
пожежно-рятувльного загону Управління ДСНС України
у Чернігівській області на покращення матеріальнотехнічного стану в 2020-2022 роках

Рішення 33 сесії 7 скликання від 06.02.2020р.

Міська цільова програма «Шкільний громадський
бюджет в Корюківській міській територіальній громаді
на 2021-2024 роки»

Рішення 5 сесії 8 скликання від 22.04.2021р.

Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки
на території Корюківської міської ради на 2021-2023
роки

Рішення 7 сесії 8 скликання від 8.07.2021р.

Програма попередження дитячої безпритульності та
бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
на підвідомчій території Корюківської міської ради на
2021-2024 роки

Рішення 8 сесії 8 скликання від 30.08.2021р.

Програма підтримки молодіжної політики в
Корюківській міській територіальній громаді на 20222025 роки

Рішення 8 сесії 8 скликання від 30.08.2021р.

Програма з підвищення ефективності управління
активами Корюківської міської територіальної громади
на 2021-2023 роки

Рішення 8 сесії 8 скликання від 30.08.2021р.

Програма місцевого економічного розвитку
Корюківської міської територіальної громади
Чернігівської області та План дій з її впровадження 20212024

Рішення 8 сесії 8 скликання від 30.08.2021р.

Програма відшкодування втрат підприємств,зумовлених
різницею між розмірами економічно обгрунтованих та
застосованих тарифів на послуги з постачання теплової
енергії для потреб населення міста Корюківка в
опалювальному періоді 2021-2022 років
Програма запобігання та протидії домашньому
насильству на території Корюківської міської
територіальної громади на 2022-2026 роки

Секретар міської ради

Рішення 10 сесії 8 скликання від 10.12.2021р.

Рішення 10 сесії 8 скликання від 10.12.2021р

Анастасія ПЛЮЩ

Додаток №3
до Плану (Програми)
соціально – економічного та культурного
розвитку Корюківської міської
територіальної громади на
2022-2024 роки

Перелік показників соціально-економічного розвитку Корюківської міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

№
з/п

Показники соціально-економічного
розвитку територіальної громади

1
1
2
3
4

2
Чисельність постійного населення
Кількість дітей віком до 16 років
Природний приріст (скорочення) населення
Кількість зайнятого (працюючого)
населення
Чисельність осіб з інвалідністю, з них:
діти віком до 18 років
Контингент, який потребує соціальної
підтримки

5
6
7

Кількість зареєстрованих внутрішньо
переміщених осіб

Звіт за 2021
рік

Прогноз на
2022 рік

Прогноз на
2023 рік

Прогноз на
2024 рік

3
осіб
осіб
осіб

4
21244
2212
-311

5
20199
2170
-400

5
20020
2120
-410

6
20001
1070
-420

осіб

7745

7700

7690

7689

осіб
осіб

242
127

244
130

248
132

250
135

осіб

8813

8975

9120

9245

осіб

132

132

135

139

Одиниця
виміру

8

Загальна протяжність автошляхів з твердим
покриттям (комунальних)

км

120

120

120

120

9

Доходи бюджету територіальної громади
(без трансфертів) на 1 особу

грн

7450

7936

8721

9643

10

Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від сплати податку
на доходи фізичних осіб на 1 особу

грн

4369

4708

5177

5695

Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від плати за землю
на 1 особу

грн

975

930

1070

1155

Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від сплати єдиного
податку на 1 особу

грн

669

773

883

970

Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від сплати
акцизного податку на 1 особу

грн

384

342

385

426

грн

99

145

157

169

%

60

70

75

80

осіб

17

17

18

18

%

50

50

51

51

11

12

13

14

15

16

17

Обсяг надходжень до бюджету
територіальної громади від сплати податку
на нерухоме майно на 1 особу
Частка домогосподарств, що мають доступ
до фіксованої широкосмугової мережі
Інтернет, у загальній кількості
домогосподарств об'єднаної територіальної
громади
Середня наповнюваність групи дошкільного
навчального закладу об'єднаної
територіальної громади
Частка дітей дошкільного віку охоплена
дошкільними навчальними закладами, у
загальній кількості дітей дошкільного віку

18

19

20

21

22

23

Середня наповнюваність класів
загальноосвітньої школи територіальної
громади у т. ч. за типом населеного пункту
Частка дітей, для яких організовано
підвезення до місця навчання і додому, у
загальній кількості учнів, які того
потребують
Частка дітей, охоплених позашкільною
освітою, у загальній кількості дітей
шкільного віку у т.ч. за статтю та місцем
проживання
Частка випускників загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали за
результатами зовнішнього незалежного
оцінювання з іноземної мови 160 балів і
вище, у загальній кількості учнів, що
проходили тестування з іноземної мови у
т.ч. за статтю та місцем проживання
Частка домогосподарств, забезпечених
централізованим водопостачанням, у
загальній кількості домогосподарств
територіальної громади у т. ч. за типом
населеного пункту
Частка домогосподарств, забезпечених
централізованим водовідведенням, у
загальній кількості домогосподарств
територіальної громади громади у т. ч. за
типом населеного пункту/ за старостатами

осіб

17,5

18

20

20

%

100

100

100

100

%

70,2

71

72

73

%

17,3

17,5

18

18,5

%

67

69

71

73

%

29

30

32

34

24

25

26
27

Частка населених пунктів територіальної
громади, у яких укладені договори на
вивезення твердих побутових відходів між
домогосподарствами та обслуговуючим
підприємством (надавачем послуги з
вивезення побутових відходів), у загальній
кількості населених пунктів об'єднаної
територіальної громади громади у т. ч. за
типом населеного пункту/ за старостатами
Частка населених пунктів, які уклали
договори з обслуговуючими організаціями
на вивезення твердих побутових відходів, у
загальній кількості населених пунктів
територіальної громади у т. ч. за типом
населеного пункту/ за старостатами
Кількість закладів культури (бібліотек,
клубів, кінотеатрів тощо) на 1000 населення
Кількість закладів фізичної культури і
спорту (стадіонів, спортивних клубів тощо)
на 1000 населення

Секретар міської ради

%

60

62

65

70

%

60

62

64

65

одиниць

0,6

0,6

0,6

0,6

одиниць

3,8

3,8

3,8

3,8

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 8-10/VIІІ

Про затвердження Стратегії впровадження
інформаційних технологій в
Корюківській міській територіальній громаді
на 2022-2024 роки
Відповідно Протоколу про співробітництво між Корюківською міською
радою та Глобал Комьюнітіз, виконавцем Програми «Децентралізація
Приносить Кращі Результати та Ефективність» (DOBRE) щодо виконання
Програми в Україні, що затверджений рішенням першої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 02.12.2020 року № 12-1/VIII «Про
затвердження Протоколу про співробітництво», враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціальноекономічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Стратегію впровадження інформаційних технологій в
Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення десятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 10 грудня 2021 р. № 8-10/VIII

Стратегія
впровадження інформаційних технологій в
Корюківській міській територіальній громаді
на 2022-2024 роки

м. Корюківка
2021 рік

Паспорт Стратегії
Ініціатор розроблення
програми

Корюківська міська рада

Розробник Програми

Виконавчий апарат Корюківської міської ради

Відповідальні за
виконання програми

Виконавчі органи та виконавчий апарат
Корюківської міської ради

Учасники Програми

Виконавчі органи та виконавчий апарат
Корюківської міської ради
2022-2024

Термін реалізації
програми
Перелік джерел
фінансування

Міський бюджет, державний бюджет та інші
джерела
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Вступ
Стратегія впровадження інформаційних технологій в Корюківській міській
територіальній громаді на 2022-2024 роки (надалі – Стратегія) створена
відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної
програми інформатизації», «Про адміністративні послуги», «Про інформацію»,
«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні
довірчі послуги», «Про електронний цифровий підпис», «Про доступ до
публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах», «Про особливості надання публічних
(електронних публічних) послуг» та інших.
Мета Стратегії
Метою стратегії є створення необхідних умов для забезпечення населення
Корюківської міської територіальної громади (надалі – громада) своєчасною,
достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання
інформаційних технологій, створення необхідних умов для впровадження
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяності
громади, створення умов надання публічних послуг населенню з
використанням інформаційних технологій, створення умов для залучення
громадян до управління громадою.
Завдання та пріоритети
Головними завданнями Стратегії є впровадження систем надання
електронних публічних послуг в громаді, придбання нового та подальше
оновлення комп’ютерного та серверного обладнання в виконавчих органах та
виконавчому апараті Корюківської міської ради, сприяти оновленню
комп’ютерного та серверного обладнання установ, що надають публічні
послуги в громаді, впровадження системи електронного документообігу в
виконавчих органах та виконавчому апараті Корюківської міської ради,
сприяння приватному бізнесу в поширенні мобільного зв’язку та інтернету,
поширенню оптичного інтернету в населених пунктах громади, участь в
грантових програмах з метою залучення зовнішнього фінансування заходів,
поширення мобільного зв’язку та інтернету в населених пунктах громади,
моніторинг та поширення інформації серед працівників виконавчих органів та
виконавчого апарату Корюківської міської ради та установ, що надають
публічні послуги в громаді, про можливості навчання, направленого на
освоєння та впровадження інформаційних технологій у професійній діяльності,
забезпечення безпеки даних, інформації та техніки, на якій зберігається дана
інформація.
Пріоритетними напрямами інформатизації є:
формування
та
впровадження
правових,
організаційних,
науковотехнічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов
розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;
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- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та
інформаційно-телекомунікаційних систем;
- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що
надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного
суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави
в інформаційній сфері;
- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів
через мережу Інтернет;
- модернізація веб-сайту міської ради;
- впровадження Ір-телефонії, яка за рахунок інтеграції телекомунікаційних
послуг та встановлення GSM шлюзів дозволить зменшити витрати на послуги
телефонії;
- організація робіт з автоматизації надання адміністративних послуг;
- забезпечення доступу до публічної інформації, створення реєстру
публічної інформації;
- поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою;
- поступова і планова легалізація програмного забезпечення;
- переорієнтація на програмне забезпечення з відкритим кодом;
- впровадження легального антивірусного захисту інформаційних ресурсів;
- введення системи електронного підпису;
- забезпечення захисту персональних даних;
- впровадження систем технічного захисту інформації.
Очікувані результати
У результаті виконання завдань і заходів Стратегії очікується:
- залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських
рішень громади шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних
технологій;
- забезпечення доступу для громадян та бізнес-структур на всій території
громади до систем надання публічних, зокрема адміністративних, послуг у
електронній формі через розвиток телекомунікаційного середовища та
впровадження електронних сервісів у сфері освіти, охорони здоров’я та
житлово-комунального господарства;
- охоплення системою безпаперового документообігу всіх суб’єктів
громади з використанням електронного цифрового підпису та інших систем
ідентифікації;
- створення захищеного Дата-центру з високошвидкісними каналами
передачі даних та із забезпеченням безперебійної роботи інформаційних систем
та ресурсів громади;
- забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського права
та захисту інформації.
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Аналіз поточної ситуації
Корюківська міська територіальна громада - м. Корюківка та 65
навколишніх сіл, розташованих те території в 117 390,4 га. Населення громади 21 244 осіб. Чисельність населення м. Корюківка - 12 813 осіб (або 60%
населення громади).
Доступ до мобільного зв’язку та інтернету в громаді є нерівномірним. В
місті Корюківка орієнтовно 80% населення має доступ до оптичного інтернету.
Доступ до мобільного зв’язку та інтернету покриття 3G та 4G має 100%
населення міста. В місті є зв’язок операторів Vodafone, Lifecell та Київстар.
В сільській місцевості оптичний інтернет є тільки в с. Наумівка та
с. Сядрине, а доступ до мобільного зв’язку часто обмежений лише одним
оператором або одним типом покриття (3G або 4G). Є населені пункти, в яких
мобільний зв’язок відсутній.
Разом з цим в сільській місцевості спостерігається постійне скорочення
чисельності населення та його старіння. Працездатне населення покидає
сільські території з метою найти оплачувану роботу в великих містах або за
кордоном, в першу чергу в країнах Європейського союзу. Молодь від’їжджає з
громади з метою отримати вищу освіту та використовують цю можливість як
спосіб закріпитися в великих містах або виїхати за кордон. В сільській
місцевості ж залишається населення старшого та пенсійного віку.
Так, якщо в м. Корюківка чисельність населення є відносно стабільною та
коливається в межах +/-1,5% щороку, то населення сільських населених пунктів
скоротилося за останні три роки на 738 чоловік або 8%. Скорочення населення
сільських населених пунктів в середньому складає 2,8% щороку (Рис.1).
Частка населення у віці 60+ в громаді становить 25,1%: у м. Корюківка –
22,3%, в сільській місцевості громади – 29,5%.
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Рис.1. Чисельність міського та сільського населення громади за останні три роки, осіб

Ситуація по округам різна, зокрема у Будянському окрузі тільки 20%
населення 60+, а у Сядринському окрузі – 42%. Але в цілому спостерігаємо, що
в ряді округів частка населення 60+ складає більше третини всього населення
округу (Таблиця 1).
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Таблиця 1. Частка працездатного населення та населення у віці 60+ в громаді
по типам територій та округам станом на 01.01.2021
Частка
Частка
працездатного
Території
населення у
населення у віці
віці 60+
15-59 років
м. Корюківка (в т.ч. с. Трудовик)
62,6%
22,3%
Сільська місцевість громади
54,6%
29,5%
Загалом по громаді
59,5%
25,1%
Детально по округам:
Будянський округ
62,7%
20,0%
Брецький округ
53,8%
22,7%
Тютюнницький округ
64,9%
24,7%
Олексанндрівський округ
58,8%
25,0%
Забарівський округ
56,0%
25,6%
Хотіївський округ
51,7%
27,8%
Перелюбський округ
59,7%
27,9%
Савинський округ
54,1%
28,1%
Рибинський округ
43,7%
29,0%
Наумівський округ
54,5%
29,6%
Прибинський округ
52,4%
33,3%
Рейментарівський округ
53,4%
33,3%
Охрамієвицький округ
54,8%
34,2%
Домашлинський округ
50,2%
38,2%
Сядринський округ
43,3%
42,0%
Як наслідок маємо з одного боку ситуацію нерівномірного доступу
населення до сучасних систем комунікації, отримання інформації, роботи та
навчання, а з іншого боку спостерігаємо негативні демографічні тенденції по
скороченню та старінню населення. Тому, як перед органами центральної
влади, так і органами місцевого самоврядування стоїть нелегка задача з одного
боку по поширенню сучасних інформаційних технологій та систем, охоплення
ними якомога більшого числа населення, з іншого боку необхідно раціонально
розпоряджатися ресурсами та враховувати сучасні тенденції при оцінюванні
доцільності їх поширення в тому, чи іншому напрямку.
Представлення ситуації з впровадженням IT в громаді за методикою
SWOT
Сильні сторони
Слабкі сторони
- 60% населення громади мають доступ - Низька якість мобільного
до оптичного інтернету;
зв’язку та інтернету в сільській
- В громаді є мобільний зв’язок трьох місцевості громади;
найбільших
операторів
мобільного Низька
комп’ютерна
зв’язку;
грамотність населення, особливо
- Повне забезпечення виконавчих населення старшого віку;
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підрозділів ОМС необхідною технікою;
- Використання ОМС електронних
засобів комунікації з населенням: сайт
громади та сторінка громади в Facebook;
- 19% населення користуються сайтом
громади
27%
населення
громади
користується сторінкою громади в
Facebook;
- Онлайн платсформа Громадського
бюджету, що уможливлює голосування
онлайн;
- Е-Петиції.
Можливості
- Переселення сільського населення в
місто;
- Скорочення чисельності сільських
населених пунктів;
- Інтернет субвенції на проведення
інтернету
на
території
сільських
населених пунктів;
- Робота Міністерства цифрових
трансформацій України над розробкою
систем
надання
онлайн
послуг
населенню.

Відсутність
електронного
документообігу,
електронних
системи надання послуг.

Загрози
- Відсутність кваліфікованих
працівників у сфері ІТ;
- Низькі доходи населення, що
унеможливлює купівлю техніки
сучасної
якості
населенням
(мобільних
телефонів
та
персональних комп’ютерів);
Постійна
змінюваність
законодавства України;
Скорочення
чисельності
населення та старіння населення
громади.
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Стратегічні та операційні цілі
Стратегічні цілі
Операційні цілі
1. Підвищення якості надання публічних послуг
1.1. Впровадження онлайн систем надання публічних послуг
2. Рівність населення в доступі до інформаційних
технологій
3. Забезпечити безпеку даних, що знаходяться в
розпорядження ОМС
4. Підвищення продуктивності працівників ОМС

2.1. Сприяти поширенню мобільного зв’язку, мобільного інтернету
та оптичного інтернету в населених пунктах громади
3.1. Облаштування безпечного місця зберігання серверу
3.2. Поступовий перехід на ліцензійне програмне забезпечення
4.1. Застосування ІТ для підвищення продуктивності працівників

План заходів
Стратегічна ціль 1. Підвищення якості надання публічних послуг.
Операційна ціль 1.1. Впровадження онлайн систем надання публічних послуг.
№
Захід
Очікуваний Індикатори
Джерела
Відповідальний
Фінансування Термін
результат
реалізації
перевірки
реалізації
показників
1.1.1. Моніторинг
Населення Кількість
Звіти
Відділ надання
Державні
Постійно
розробок та
має
реалізованих
керівника
адміністративних кошти,
ініціатив
можливість спільних
ЦНАП
послуг
кошти
Міністерства
отримати
програмах Уряду
Корюківської
місцевого
цифрової
послуги
України,
міської ради
бюджету,
трансформації
оналйн
Міністерства
інші джерела
України на
цифрової
предмет
трансформації
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інструментів для
надання публічних
послуг через
ЦНАП за
допомогою систем
надання
електронних
публічних послуг

1.1.2. Моніторинг
розробок та
ініціатив
Міністерства
цифрової
трансформації
України на
предмет
інструментів для
надання публічних
послуг, окрім
адміністративних,
за допомогою
систем надання
електронних
публічних послуг

України, інших
виконавчих
органів та
Корюківської
міської ради
направлених на
розвиток систем
надання
електронних
публічних
послуг в громаді
Населення Кількість
має
реалізованих
можливість спільних
отримати
програм Уряду
послуги
України,
онлайн
Міністерства
цифрової
трансформації
України, інших
органів
виконавчої влади
та Корюківської
міської ради
направлених на
розвиток систем
надання

Звіти
керівників
установ, що
надають
публічні
послуги в
громаді
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Виконавчі
органи та
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

Державні
кошти,
кошти
місцевого
бюджету,
інші джерела

Постійно

1.1.3. Розробити та
впровадити
систему прийому
звернень та запитів
від населення
через офіційний
сайт громади

Населення
може
подати
запити,
пропозиції,
зауваження
через
офіційний
сайт
міської
ради

електронних
публічних
послуг в громаді,
окрім
адміністративних
Вікно прийому
пропозицій на
офіційному сайті
громади

Щоквартальні
звіти про
звернення
громадян

Загальний відділ
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради

Державні
кошти,
кошти
місцевого
бюджету,
інші джерела

до 2024
року

Стратегічна ціль 2. Рівність населення в доступі до інформаційних технологій
Операційна ціль 2.1. Сприяти поширенню мобільного зв’язку, мобільного інтернету та оптичного інтернету в
населених пунктах громади
№
Захід
Очікуваний
Індикатори
Джерела
Відповідальний Фінансування Термін
результат
реалізації
перевірки
реалізації
показників
2.1.1. Сприяння приватному 100%
Кількість
Карта
Виконавчі
Державні
Постійно
бізнесу в поширенні
населення
ділянок під
покриття
органи та
кошти,
мобільного зв’язку та має доступ
встановлення мобільним
виконавчий
кошти
інтернету,
до
вишок
зв’язком та апарат
місцевого
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поширенню
оптичного інтернету в
населених пунктах
громади

мобільного
зв’язку та
інтернету,
70%
населення
маж доступ
до оптичного
інтернету

мобільного
зв’язку,
кількість
населених
пунктів, в
яких було
проведено
оптичний
інтернет
2.1.2. Участь в грантових
Залучене
Обсяг
програмах з метою
зовнішнє
залученого
залучення
фінансування фінансування,
зовнішнього
на
кількість
фінансування заходів поширення
населених
поширення
мобільного
пунктів, в
мобільного зв’язку та зв’язку,
яких з’явився
інтернету в населених мобільного
мобільний
пунктах громади
інтернету та зв’язок та
оптичного
інтернет,
інтеренту в
кількість
населених
населених
пунктах
пунктів, в
громади
яких
відбулося
покращення
якості
мобільного

інтернетом
на сайтах
операторів

Корюківської
міської ради

бюджету,
інші джерела

Звіти за
фактом
виконання
грантових
програм

Виконавчі
органи та
виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

Державні
кошти,
кошти
місцевого
бюджету,
інші джерела
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Постійно

зв’язку та
інтернету
Стратегічна ціль 3. Забезпечити безпеку даних, що знаходяться в розпорядження ОМС.
Операційна ціль 3.1. Облаштування безпечного місця зберігання серверу.
№
Захід
Очікуваний
Індикатори Джерела
Відповідальний Фінансування
результат
реалізації
перевірки
показників
3.1.1. Облаштування
Дані, що
Серверна
Виконавчий
Державні
серверної кімнати з
знаходяться в кімната,
апарат
кошти,
усіма необхідними
розпорядженні обладнана
Корюківської
кошти
системами безпеки, в
ОМС,
якісними
міської ради
місцевого
тому числі
захищені
системами
бюджету,
встановлення
захисту в
інші джерела
перегородки для
необхідній
забезпечення
кількості
безпечного
температурного та
шумового режимів,
вхідних броньованих
дверей, грат на вікні,
придбання акумуляторів
для ІБП,
переобладнання
електромережі,
заземлення серверу
тощо
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Термін
реалізації
до
2024
року

Операційна ціль 3.2. Поступовий перехід на ліцензійне програмне забезпечення
№
Захід
Очікуваний
Індикатори
Джерела
Відповідальний Фінансування
результат
реалізації
перевірки
показників
3.2.1. Придбання
Дані, що
На всіх
Результати
Виконавчий
Державні
ліцензованих систем знаходяться в комп’ютерах інвентаризації апарат
кошти,
антивірусного
розпорядженні виконавчих
Корюківської
кошти
захисту та
ОМС,
органів та
міської ради
місцевого
програмного
захищені
виконавчого
бюджету,
забезпечення
апарату
інші джерела
Корюківської
міської ради
та установ,
що надають
публічні
послуги,
встановлені
ліцензовані
системи
антивірусного
захисту та
програмного
забезпечення
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Термін
реалізації
до 2024
року

Стратегічна ціль 4. Підвищення продуктивності працівників ОМС
Операційна ціль 4.1. Застосування ІТ для підвищення продуктивності працівників
№
Захід
Очікуваний
Індикатори
Джерела
Відповідальний Фінансування
результат
реалізації
перевірки
показників
4.1.1. Проведення
Актуальна
Кількість
Результати
Виконавчі
Державні
інвентаризацій інформація про
комп’ютерного
інвентаризації
органи та
кошти,
комп’ютерного обладнання, що
та серверного
комп’ютерного виконавчий
кошти
та серверного
використовується обладнання, що та серверного
апарат
місцевого
обладнання у
в операційній
потребує заміни, обладнання
Корюківської
бюджету,
виконавчих
діяльності
кількість
міської ради
інші джерела
органах та
комп’ютерного
виконавчому
та серверного
апараті
обладнання, що
Корюківської
було закуплено
міської ради,
закупівля
необхідного
обладнання
відповідно до
потреб та
фінансової
можливості
4.1.2. Впровадження Збільшення
Кількість
Прискорення
Виконавчі
Державні
електронного
швидкості та
автоматизованих обміну
органи та
кошти,
документообігу зручності роботи та
інформаційних виконавчий
кошти
в виконавчих
з документами
оптимізованих
потоків між
апарат
місцевого
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Термін
реалізації
Щорічно

Постійно

органах та
виконавчому
апараті
Корюківської
міської ради та
впровадження
технології
використання
електронного
підпису з
метою
переходу на
безпаперовий
документообіг
4.1.3. Моніторинг та
поширення
інформації
серед
працівників
виконавчих
органів та
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради та
установ, що
надають

Працівники
мають необхідні
знання для
роботи з
сучасними
системами

процесів
діловодства і
документообігу,
зокрема:
приймання,
реєстрацію,
попередній
розгляд і
підготовку до
доповіді
керівництву

органами
Корюківської
виконавчої
міської ради
влади та
органами
місцевого
самоврядування

бюджету,
інші джерела

Кількість
працівників
виконавчих
органів та
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради та
установ, що
надають
публічні
послуги в
громаді, що

Звіт керівника
загального
відділу
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради

Державні
кошти,
кошти
місцевого
бюджету,
інші джерела
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Загальний
відділ
виконавчого
апарату
Корюківської
міської ради

Постійно

публічні
послуги в
громаді, про
можливості
навчання з
тематики
інформаційних
технологій

пройшли
відповідне
навчання

Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ
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УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 9-10/VIII

Про прийняття майна у комунальну власність
Корюківської міської територіальної громади
На підставі рішення Корюківського районного суду Чернігівської області
від 07.10.2021 року № 736/999/21, відповідно до Цивільного кодексу України,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності,
бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст.
26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти у комунальну власність Корюківської міської територіальної
громади відумерлу спадщину, а саме: квартиру № 51 за адресою: вул. Зарічна,
буд. № 1, м.Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, що
належала Ткаченко Раїсі Іллівні на підставі свідоцтва про право власності на
житло та було видано на підставі рішення Корюківської міської ради від
25.11.1993 року № 162.
2. Виконавчому апарату міської ради:
2.1. Здійснити заходи щодо державної реєстрації квартири за Корюківської
міської територіальної громадою в особі Корюківської міської ради.
2.2. Забезпечити проведення оцінки для цілей бухгалтерського обліку.
3. Включити квартиру №51 за адресою: вул. Зарічна, буд.№1, м.Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область до переліку нерухомого майна
Корюківської міської територіальної громади.
4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради
(Кожема
О.М.)
здійснити
оприбуткування
на
баланс

Корюківської міської ради квартири, що прийнята в комунальну власність,
відповідно до вимог чинного законодавства України.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 10-10/VIII

Про передачу майна
міської комунальної власності
Розглянувши клопотання КП «Благоустрій» від 24.11.2021 року № 336,
КП «Убідьське» від 24.11.2021 року № 112, ВОКМСТАС Корюківської міської
ради від 24.11.2021 року № 01-12/694, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати з балансу Корюківської міської ради на баланс Комунального
підприємства «Убідьське» Корюківської міської ради запаси: рукав пожежний
напірний Ø 51 мм (Т) 1,6 МПа з 2ГРН-50 з двобічним покриттям в кількості 3
(три) штуки вартістю 2 160,00 грн (дві тисячі сто шістдесят гривень 00 копійок)
за одиницю, загальною вартістю 6 480,00 грн (шість тисяч чотириста вісімдесят
гривень 00 копійок) та рукав пожежний напірний Ø 66 мм (Т) 1,6 МПа з 2ГРН70 з двобічним покриттям в кількості 2 (дві) штуки вартістю 2 294,28 грн (дві
тисячі двісті дев’яносто чотири гривні 28 копійок) за одиницю, загальною
вартістю 4 588,56 грн (чотири тисячі п’ятсот вісімдесят вісім гривень 56
копійок).
2. Передати з балансу Відділу освіти, культури, молоді та спорту
Корюківської міської ради на баланс Комунальному підприємству
«Благоустрій» Корюківської міської ради станок фрезерний інвентарний номер
111304171 первісною балансовою вартістю 460,00 грн (чотириста шістдесят
гривень 00 копійок), станок токарний інвентарний номер 111304174 первісною
балансовою вартістю 517,00 грн (п’ятсот сімнадцять гривень 00 копійок) та

станок стругальний інвентарний номер 111304172 первісною балансовою
вартістю 425,00 грн (чотириста двадцять п’ять гривень 00 копійок).
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату міської
ради (Кожема О.М.), КП «Благоустрій» (Селюк А.М), КП «Убідьське» (Малюк
Л.М.), ВОКМСТАС (Наумчик І.В.), здійснити прийняття–передачу майна
вказаного в рішенні, відповідно до вимог чинного законодавства України.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(деcята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 11-10/VIII

Про списання майна
міської комунальної власності
Розглянувши клопотання ВОКМСТАС Корюківської міської ради від
26.11.2021 №01-12/707, відповідно до Положення про порядок списання об’єктів
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади,
затвердженого рішенням п’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання
від 22.04.2021 року № 30-5/VIІІ, рекомендації постійної комісії міської ради з
питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку,
керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на списання з балансу Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Корюківської міської ради транспортних засобів:
1.1. Автомобіль ГАЗ 5204, державний реєстраційний номер 6054 ЧНС, 1982
року випуску, номер шасі 0539980, первісною балансовою вартістю 2 649,00 грн
(дві тисячі шістсот сорок дев’ять гривень 00 копійок), знос 100%.
1.2. Автобус КАВЗ 397652, державний реєстраційний номер СВ 0219 СТ, 2004
року випуску, номер кузова X1E39765240037604, первісною балансовою вартістю
118 536,00 грн (сто вісімнадцять тисяч п’ятсот тридцять шість гривень 00 копійок),
знос 100%.

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
здійснити заходи щодо списання та зняття з реєстрації транспортних засобів,
вказаних в пункті 1 даного рішення, відповідно до вимог чинного законодавства
України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 12-10/VIII

Про надання доступу
до об’єкта нерухомого майна комунальної власності
Корюківської міської територіальної громади
Розглянувши лист уповноваженого представника ТОВ «лайфселл» про
можливість розміщення телекомунікаційного обладнання - базової станції
СН3911 мобільного зв’язку на димарі котельні Охрамієвицького будинку
культури за адресою: Чернігівська область, Корюківський район, село
Охрамієвичі, вулиця Шевченка, будинок 71, клопотання ВОКМСТАС
Корюківської міської ради від 06.12.2021 року № 01-12/737, рішення
виконавчого комітету Корюківської міської ради відповідно до Закону України
«Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою
розвитку телекомунікаційних мереж», постанови Кабінету Міністрів України
від 18.07.2018 року № 610 «Про затвердження Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта будівництва», наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
25.09.2018 року № 247 «Про затвердження Методики визначення плати за
доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва», враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 26, 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» доступ
до об’єкта будівництва, а саме: до димаря котельні Охрамієвицького будинку
культури з встановленням системної апаратної шафи за адресою - Чернігівська
область, Корюківський район, село Охрамієвичі, вулиця Шевченка, будинок 71
(далі – Об’єкт доступу), комунальної власності Корюківської міської

територіальної громади, що перебуває на балансі Відділу освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради, для розміщення
телекомунікаційного обладнання – базової станції СН3911 мобільного зв’язку,
строком на 35 місяців з платою за розміщення обладнання в розмірі 3000,00 грн
(три тисячі гривень 00 копійок) за місяць.
1.2. Видати технічні умови з доступу до Об’єкта доступу розроблені
Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради
(Балансоутримувач), що додаються.
2. Товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» розробити та
подати проєктну документація з доступу до Об’єкта доступу для погодження з
Балансоутримувачем та виконавчим комітетом Корюківської міської ради.
3. 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 десятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 10.12.2021 року № 12-10/VIІI

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

«10» грудня 2021 року
Базова станція CH3911 оператора ТОВ «лайфселл»
(найменування об’єкта замовника)

1. Місце розташування об’єкта доступу: Чернігівська область, Корюківський район,
с. Охрамієвичі, вул. Шевченка, буд. 71.
2. Назва елементів інфраструктури об’єкта доступу: частина димаря котельні та
прилеглого до нього замощення, що знаходиться на балансі Відділу освіти, культури,
молоді та спорту Корюківської міської ради Чернігівської області.
3. Рік введення в експлуатацію об’єкта доступу (елементів інфраструктури): 1987 року.
4. Місце/-ця розміщення технічних засобів телекомунікацій (елементи інфраструктури
об’єкта доступу):
№ Елемент об’єкту доступу
1 Частина димаря котельної
2 Частина прилеглого замощеня

Од.виміру
кв.м
кв.м

Загальна площа
7,0
3,0

5. Вимоги до встановлення технічних засобів телекомунікацій на елементі/-ах об’єкта
доступу:
1) Загальні вимоги: Розробка проектно-кошторисної документації має бути здійснена
кваліфікованим виконавцем, що має необхідні сертифікати та ліцензії. Технічні рішення, які
прийняті в проектній документації, повинні відповідати вимогам екологічних, санітарногігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил і забезпечувати безпечну для
життя, здоров’я людей експлуатацію телекомунікаційного об’єкту при дотриманні заходів,
що передбачені проектною документацією;
2) Вимоги щодо оформлення проектно-кошторисної документації: проектно-кошторисна
документація повинна відповідати державним будівельним нормам А2.2.-3-2014 «Склад та зміст
проектної документації на будівництво», а також іншим нормативно-правовим документам в
сфері будівництва та експлуатації телекомунікаційних об’єктів. Проектно-кошторисна
документація повинна включати розділ «Оцінка впливу на навколишню середовище», що
відповідає «Санітарним нормам і правилам захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань» (МОЗ України, № 239 від 01.08.96 р.);
3) Вимоги до елементів інфраструктури об’єкта доступу: елементи інфраструктури об’єкта
доступу не повинні мати особливостей, що унеможливлюють розміщення на них технічних

засобів телекомунікацій. При необхідності замовник повинен забезпечити проведення
експертно-технічного обстеження (розрахунку несучої спроможності) елементів
інфраструктури об’єкта доступу щодо їх придатності для несення додаткових навантажень.
При з’ясуванні, за результатами такого обстеження, необхідності посилення елементів
інфраструктури об’єкта доступу (збільшення їх несучої спроможності), замовник зобов’язаний
здійснити комплекс відповідних заходів задля цього, а при недостатній їх несучій
спроможності, що не може бути усунена, замовник зобов’язаний відмовитися від розміщення
на них технічних засобів телекомунікацій;
4) Вимоги до електропостачання: енергоживлення технічних засобів телекомунікацій має бути
спроектоване у відповідності до «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ-2011, друге
видання) та іншої застосовуваної в галузі енергетики нормативної документації, і включати
вимоги та рішення щодо заземлення та блискавкозахисту, а також дозволяти застосовувати
Правила роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), які затверджені Постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312, для регулювання взаємовідносин власників об’єкта
доступу та технічних засобів телекомунікацій у питаннях їх енергоживлення і відшкодування
відповідних витрат;
5) Вимоги до технічних засобів телекомунікацій для розміщення на елементі інфраструктури
об’єкта доступу: відповідно до проекту, розміщувані засоби телекомунікацій мають бути
безпечні для здоров’я населення та навколишнього середовища, мати відповідні сертифікати, а
їх розміщення та експлуатація відбуватися з беззаперечним додержанням вимог охорони праці,
пожежної та електробезпеки.
6. Документація, яка передається замовником власнику об’єкта, повинна бути передана
у вигляді: одного примірника на паперових носіях.

7. Проектно-кошторисну документацію погодити з: Відділом освіти, культури, молоді
та спорту Корюківської міської ради Чернігівської області та виконавчим комететом
Корюківської міської ради.
8. Дозволяється попереднє погодження проектно-кошторисної документації у
скороченому обсязі до початку будівельно-монтажних робіт із розміщення технічних засобів
телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу, за умови, що в ній визначені
передбачені проектом технічні рішення, які відповідають вимогам охорони праці, санітарногігієнічної, екологічної, пожежної та електробезпеки, а також забезпечують достатню стійкість
елементів інфраструктури об’єкта доступу для розміщення технічних засобів телекомунікацій.
Проектно-кошторисної документація у повному обсязі має бути погоджена до початку
комерційної експлуатації технічних засобів телекомунікацій замовником.
9. Замовник несе повну відповідальність за безпечну експлуатацію та забезпечує технічне
обслуговування використовуваних елементів інфраструктури об’єкта доступу від початку
будівельно-монтажних робіт із розміщення технічних засобів телекомунікацій і протягом всього
часу знаходження технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта
доступу.
Умови розроблені: Відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської
ради
Секретар міської ради

Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 13-10/VIII

Про внесення змін до деяких рішень
міської ради із земельних питань
Розглянувши заяву Дубовко Алли Василівни, Чичкан Ніни Леонідівни та
додані до них матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних
відносин, будівництва та охорони навколишнього природного середовища,
керуючись ст.ст. 12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту 3 рішення дев’ятої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 09.11.2021 року № 21-9/VIІI «Про дозвіл на
виготовлення документації із землеустрою на території Корюківської міської
ради» в частині площі земельної ділянки, що виділялась Дубовко Аллі
Василівні для передачі безоплатно у власність для ведення особистого
селянського господарства, у зв’язку з фактичним обміром земельної ділянки,
замінивши у тесті пункту слова «площею орієнтовно 0,80 га» на «площею
2,0000 га».
2. Внести зміни до пункту 11 рішення сьомої сесії Корюківської міської
ради восьмого скликання від 08.07.2021 року № 30-7/VIII «Про дозвіл на
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки
(паю)», яким надано дозвіл Чичкан Ніні Леонідівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл

земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємству
«ім. Шевченка», а саме: «№ 15 кормові угіддя» замінити на «№ 159 сіножаті».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 14-10/VIII

Про розірвання та поновлення
договорів оренди (суборенди) землі
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
Земельним кодексом України, ст.ст. 7, 31-33 Закону України «Про оренду
землі», ст. 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про порядок
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних
часток (паїв)», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю,
удосконалення
правил
землекористування
у
масивах
земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 10.12.2014 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином, а саме:
3,6994 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 99), кадастровий
номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1175, що знаходиться на території
Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 10.12.2014 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення.
1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 1.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
2. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 27.07.2009 року, у зв’язку з
витребуванням земельної ділянки громадянином, а саме:
2,8518 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 169),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0925, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 27.07.2009 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 2 даного рішення.
2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 2.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
3. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 10.12.2014 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
2,3742 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 1), кадастровий
номер земельної ділянки 7422483500:07:000:1148, що знаходиться на території
Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 10.12.2014 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 3 даного рішення.
3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 3.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
4. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
0,4314 га – пасовище (невитребувана земельна частка (пай) № 12),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:040:0745, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 4 даного рішення.
4.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 4.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
5. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
0,5450 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 105),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:035:0574, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 5 даного рішення.
5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 5.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
6. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
0,5449 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 111),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:035:0568, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 6 даного рішення.
6.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 6.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
7. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
0,5450 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 107),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:035:0572, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 7 даного рішення.
7.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 7.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
8. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
0,5424 га – сіножаті (невитребувана земельна частка (пай) № 102),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:036:0577, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 8 даного рішення.
8.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 8.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
9. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 31.10.2016 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
0,4683 га – пасовище (невитребувана земельна частка (пай) № 5),
кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:07:040:0738, що знаходиться
на території Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 31.10.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 9 даного рішення.
9.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 9.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
10. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 27.07.2009 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
2,1495 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 85), кадастровий
номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0902, що знаходиться на території
Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 27.07.2009 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 10 даного рішення.
10.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 10.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
11. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Забарівське» від 27.07.2009 року, у частині
витребуваної земельної ділянки громадянином:
1,9838 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 76), кадастровий
номер земельної ділянки 7422483500:07:000:0893, що знаходиться на території
Забарівського старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Забарівське» додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 27.07.2009 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 11 даного рішення.
11.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Забарівське»
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 11.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
12. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Фізичною особоюпідприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем від 22.03.2016 року, у
зв’язку з витребуванням земельної ділянки громадянином, а саме:
1,9183 га – кормові угіддя (невитребувана земельна частка (пай) № 96),
кадастровий номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0504, що знаходиться
на території Тютюнницького старостинського округу, Корюківської міської
ради, Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Фізичною
особою-підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем додаткову угоду про
розірвання договору оренди землі від 22.03.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 12 даного рішення.
12.2. Фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 12.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
13. Припинити дію договору оренди землі, укладеного з Фізичною особоюпідприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем від 01.12.2016 року, у
зв’язку з витребуванням земельної ділянки громадянином, а саме:
1,7315 га – рілля (невитребувана земельна частка (пай) № 96), кадастровий
номер земельної ділянки 7422489200:07:000:0224, що знаходиться на території
Тютюнницького старостинського округу, Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.
13.1. Виконавчому апарату Корюківської міської ради укласти з Фізичною
особою-підприємцем Абинашним В’ячеславом Івановичем додаткову угоду про

розірвання договору оренди землі від 01.12.2016 року в частині оренди
земельної ділянки, зазначеної в пункті 13 даного рішення.
13.2. Фізичній особі-підприємцю Абинашному В’ячеславу Івановичу
зареєструвати додаткову угоду, зазначену у пункті 13.1. даного рішення,
відповідно до норм чинного законодавства.
14. Розірвати договір оренди землі від 09.11.2021 року з орендарем –
Скатєловою Оксаною Володимирівною на земельну ділянку площею 0,1000 га,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:1835, що розташована
по провулку Корнієвського, 39, м. Корюківка, Чернігівська область у зв’язку з
продажем житлового будинку з господарськими будівлями. Цільове
використання земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія
земель – землі житлової та громадської забудови.
14.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 09.11.2021
року
на
земельну
ділянку,
що
розташована
за
адресою:
провулок Корнієвського, 39, м. Корюківка, Чернігівська область.
14.2. Скатєловій Оксані Володимирівні зареєструвати додаткову угоду,
зазначену у пункті 14.1. даного рішення, відповідно до норм чинного
законодавства.
15. Розірвати договір оренди землі від 18.12.2020 року з орендарем –
Тройна Олександром Володимировичем на земельну ділянку площею
32,6546 га, кадастровий номер земельної ділянки 7422488300:03:000:1118, що
розташована за межами населеного пункту на території Савинківського
старостинського округу Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області. Цільове використання земельної ділянки – для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, категорія земель – землі
сільськогосподарського призначення.
15.1. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі від 18.12.2020
року, на земельну ділянку, зазначену в пункті 15 даного рішення.
15.2. Тройна Олександру Володимировичу зареєструвати додаткову угоду,
зазначену у пункті 15.1. даного рішення, відповідно до норм чинного
законодавства.
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 15-10/VIII

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

2. Дати дозвіл Янченко Марії Федосівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Куйбишева», а саме:
№ 319 рілля, № 319 кормові угіддя.
3. Дати дозвіл Сірому Сергію Володимировичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Зоря», а саме:
№ 534 рілля, № 534 пасовище.
4. Дати дозвіл Лісеному Анатолію Яковичу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«ім. Коцюбинського», а саме:
№ 50 рілля, № 37 кормові угіддя.
5. Дати дозвіл Смаль Ользі Антонівні та Токар Тетяні Антонівні на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до
протоколу про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток
(паїв) та до проєкту землеустрою щодо організації території земельних часток
(паїв) по колишньому колективному сільськогосподарському підприємств
«ім. Шевченка», а саме:
№ 20 рілля, № 160 сіножаті.
6. Дати дозвіл Дяконенко Олені Миколаївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Зоря», а саме:
№ 462 рілля, № 462 пасовище.

7. Дати дозвіл Дяконенко Олені Миколаївні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Зоря», а саме:
№ 463 рілля, № 463 пасовище.
8. Дати дозвіл Трофимовій Ользі Олександрівні на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) відповідно до протоколу про розподіл
земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) та до проєкту
землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) по
колишньому
колективному
сільськогосподарському
підприємств
«Дружба», а саме:
№ 11/287 рілля, № 11/270 кормові угіддя.
9. Зобов’язати фізичних осіб укласти договори на виконання робіт по
розробці документації із землеустрою та подати розроблені документації із
землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття рішення про
надання земельних ділянок у власність.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 16-10/VIII

Про дозвіл на виготовлення документації
із землеустрою на території
Корюківської міської ради
Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб та додані до них
матеріали, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин,
будівництва та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
ст.ст. 12, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст.ст. 25, 55
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для передачі її у власність або спільну сумісну власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Войтенко Людмилі Володимирівні площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Молодіжна, 53, с. Верхолісся;
- Бабку Олександру Миколайовичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Центральна, 40, с. Домашлин;
- Присяжнюку Михайлу Юрійовичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Першотравнева, 35, с. Домашлин;
- Будьку Едуарду Володимировичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: вул. Центральна, 48, с. Олександрівка.

2. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для подальшої передачі її безоплатно у власність:
- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.):
- Головачову Віталію Костянтиновичу площею орієнтовно 0,10 га, що
розташована за адресою: вул. Соборна, м. Корюківка;
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Заріцькій Ользі Петрівні площею орієнтовно 1,25 га, що розташована за
адресою: с. Олександрівка;
- Корень Ользі Федорівні площею орієнтовно 1,10 га, що розташована за
адресою: с. Олександрівка;
- Мосол Антоніні Василівні площею орієнтовно 0,80 га, що розташована за
адресою: с. Олександрівка;
- Кошовець Ніні Василівні площею орієнтовно 1,00 га, що розташована за
адресою: с. Олександрівка;
- Белік Вірі Василівні площею орієнтовно 0,50 га, що розташована за
адресою: с. Олександрівка;
- Савенко Ірині Василівні площею орієнтовно 0,70 га, що розташована за
адресою: с. Олександрівка;
- Присяжнюку Михайлу Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Домашлин;
- Летуті Івану Васильовичу площею орієнтовно 0,42 га, що розташована за
адресою: с. Перелюб;
- Чепі Валерію Віталійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за адресою: с. Забарівка;
- Єрмоленко Ользі Мойсеївні площею орієнтовно 0,55 га, що розташована
за адресою: с. Перелюб;
- Ворушилу Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 0,50 га, що
розташована за адресою: с. Парастовське;
- Іваненко Юлії Юріївні площею орієнтовно 0,40 га, що розташована за
адресою: с. Парастовське;
- Сухобок Нелі Василівні площею орієнтовно 1,00 га, що розташована за
адресою: с. Парастовське;
- Будьку Едуарду Володимировичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: с. Олександрівка;
- Білозерському Сергію Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Воловики;
- Бичі Олені Василівні площею орієнтовно 1,20 га, що розташована за
адресою: с. Верхолісся;
- Коржу Олексію Анатолійовичу площею орієнтовно 0,25 га, що
розташована за адресою: с. Олександрівка;
- Сінкевич Ганні Яківні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
адресою: с. Савинки;
- Марчуку Віктору Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за адресою: с. Савинки;

- Марчук Лідії Євгенівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
адресою: с. Савинки;
- Кандибі Ніні Михайлівні площею орієнтовно 0,35 га, що розташована за
адресою: с. Сахутівка;
- Міцу Роману Юрійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
адресою: с. Піски;
- Курач Наталії Вікторівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Сядрине;
- Ралко Альоні Сергіївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Сядрине;
- Курачу Сергію Вікторовичу площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Кугуку Олександру Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Шишкову Анатолію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Бордакову Віталію Петровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Барину Павлу Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Борисенко Лідії Володимирівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Борисенко Вікторії Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Кладьку Андрію Валерійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Кладько Інні Анатоліївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Сядрине;
- Клименку Віталію Борисовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Горкавій Марії Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Сядрине;
- Шишкову Сергію Миколайовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Довгуші Марині Ігорівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Сядрине;
- Литвиненко Антоніні Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Ващенку Владиславу Олександровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Бордаковій Гюльнарі Ефендіївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Ващенко Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за межами населеного пункту с. Сядрине;

- Зборщику Роману Анатолійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Нагорній Ользі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована
за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Рудяк Тетяні Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за
межами населеного пункту с. Сядрине;
- Єременко Алевтині Олексіївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине;
- Ващенку Сергію Олексійовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована за межами населеного пункту с. Сядрине.
3. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення
за межами населеного пункту Корюківської міської ради для подальшої
передачі її безоплатно у власність:
- для ведення особистого селянського господарства, (КВЦПЗ 01.03.):
- Єрмоленку Віктору Дмитровичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3030;
- Єрмоленко Ользі Іванівні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422487900:08:000:3032;
- Скрибченку Олександру Володимировичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422483500:07:000:1400;
- Бардаковій Світлані Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481500:07:000:1023;
- Марченку Анатолію Васильовичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481500:07:000:1023;
- Ющенко Ользі Олександрівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481500:07:000:1023;
- Алексійчик Тамарі Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481500:07:000:1023;

- Бондаренко Катерині Миколаївні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481500:07:000:1023;
- Баклажку Михайлу Івановичу площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481500:07:000:1023;
- Пененко Катерині Яківні площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422481500:07:000:1023;
- Тарасенко Олені Петрівні площею орієнтовно 1,509 га, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422410100:04:000:1506;
- Полоник Вікторії Михайлівні площею орієнтовно 2,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422482500:04:000:1083;
- Нікольському Руслану Івановичу площею орієнтовно 1,00 га, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером
7422485500:01:001:0262.
4. Надати дозвіл Фізичній особі-підприємцю Іллюченку Олексію
Олексійовичу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею в оренду площею орієнтовно 0,35 га, для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(КВЦПЗ 11.02). Земельна ділянка розташована на території Корюківської
міської ради (м. Корюківка, вул. Індустріальна, 29), Корюківського району,
Чернігівської області.
5. Надати дозвіл Ячунскієнє Діані Аркадіївні на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею в
оренду площею 0,2143 га, для ведення особистого селянського господарства
(КВЦПЗ 01.03). Земельна ділянка розташована на території Тютюнницького
старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області. Кадастровий номер
земельної ділянки 7422489200:06:000:0124.
6. Надати дозвіл Державному підприємству «Корюківське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 94,6691 га,

кадастровий номер 7422410100:04:000:1516, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Корюківської міської ради (за межами населених пунктів),
Корюківського району, Чернігівської області.
7. Надати дозвіл Державному підприємству «Корюківське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 46,5783 га,
кадастровий номер 7422410100:04:000:1517, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Корюківської міської ради (за межами населених пунктів),
Корюківського району, Чернігівської області.
8. Надати дозвіл Державному підприємству «Корюківське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 34,7346 га,
кадастровий номер 7422485500:06:002:3064, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Наумівського старостинського округу, Корюківської міської ради (за
межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
9. Надати дозвіл Державному підприємству «Корюківське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 23,8848 га,
кадастровий номер 7422485500:06:002:3063, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Наумівського старостинського округу, Корюківської міської ради (за
межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
10. Надати дозвіл Державному підприємству «Корюківське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 70,8472 га,
кадастровий номер 7422485500:06:002:3067, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Наумівського старостинського округу, Корюківської міської ради (за
межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
11. Надати дозвіл Державному підприємству «Корюківське лісове
господарство» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею у постійне користування площею 14,6936 га,
кадастровий номер 7422485500:06:002:3066, для ведення лісового господарства
і пов’язаних з ним послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на
території Наумівського старостинського округу, Корюківської міської ради (за
межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.

12. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
7,9606
га,
кадастровий
номер
7422487000:03:000:0808, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
13. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
8,0094
га,
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0887, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Прибинського старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
14. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
19,9574
га,
кадастровий
номер
7422488700:05:000:1225, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Сядринського старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
15. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
4,4426
га,
кадастровий
номер
7422488700:05:000:1226, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Сядринського старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
16. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
7,5091
га,
кадастровий
номер
7422488700:05:000:1227, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Сядринського старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.

17. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
21,3962
га,
кадастровий
номер
7422488700:05:000:1236, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Сядринського старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
18. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
5,7461
га,
кадастровий
номер
7422488700:05:000:1323, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Сядринського старостинського округу, Корюківської міської ради (за межами
населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
19. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
4,6513
га,
кадастровий
номер
7422489200:07:000:1890, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Тютюнницького старостинського округу, Корюківської міської ради (за
межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
20. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
12,8114
га,
кадастровий
номер
7422489200:07:000:1899, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Тютюнницького старостинського округу, Корюківської міської ради (за
межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.
21. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
4,9090
га,
кадастровий
номер
7422489200:07:000:2276, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Тютюнницького старостинського округу, Корюківської міської ради (за
межами населених пунктів), Корюківського району, Чернігівської області.

22. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
29,5458
га,
кадастровий
номер
7422410100:04:006:0093, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), Корюківського
району, Чернігівської області.
23. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
36,5915
га,
кадастровий
номер
7422410100:04:006:0095, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), Корюківського
району, Чернігівської області.
24. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне користування площею 420,7638 га, кадастровий номер
7422410100:04:006:0099, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), Корюківського
району, Чернігівської області.
25. Надати дозвіл Районному комунальному спеціалізованому
лісогосподарському підприємству «Корюківкаліс» на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою передачею у
постійне
користування
площею
57,7199
га,
кадастровий
номер
7422410100:04:006:0094, для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним
послуг (КВЦПЗ 09.01). Земельна ділянка розташована на території
Корюківської міської ради (за межами населених пунктів), Корюківського
району, Чернігівської області.
26. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю
«УКРТАУЕР» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею в оренду площею орієнтовно 0,02 га, для
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01).
Земельна ділянка розташована на території Будянського старостинського
округу (в межах населеного пункту села Соснівка), Корюківської міської ради,
Корюківського району, Чернігівської області.

27. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю
«УКРТАУЕР» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки з подальшою передачею в оренду площею орієнтовно 0,02 га, для
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01) за
рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 7422489200:06:000:0110
шляхом її поділу. Земельна ділянка розташована на території Тютюнницького
старостинського округу, Корюківської міської ради, Корюківського району,
Чернігівської області.
28. Надати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням
комунальної власності площею орієнтовно 0,10 га, для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та розподілення води) (КВЦПЗ 11.04.). Земельна
ділянка розташована на території Корюківської міської ради (м. Корюківка),
Корюківського району, Чернігівської області.
29. Надати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшим оформленням
комунальної власності площею орієнтовно 0,10 га, для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та розподілення води) (КВЦПЗ 11.04.). Земельна
ділянка розташована на території Корюківської міської ради (м. Корюківка),
Корюківського району, Чернігівської області.
30. Надати дозвіл Корюківській міській раді на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 5,1096 га, для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01.).
Земельна ділянка розташована на території Будянського старостинського
округу, Корюківської міської ради (за межами населеного пункту),
Корюківського району, Чернігівської області.
31. Надати дозвіл Акціонерному товариству «Чернігівобленерго» на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею в оренду площею орієнтовно 0,0026 га, для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02). Земельна ділянка
розташована на території Брецького старостинського округу (в межах
населеного пункту села Бреч), Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області.

32. Надати дозвіл Приватному акціонерному товариству «Слов’янські
шпалери-КФТП» на розробку технічної документації щодо об’єднання
земельних ділянок несільськогосподарського призначення з наступними
кадастровими номерами:
7422410100:04:006:0067 площею 6,7837 га
7422410100:04:074:0006 площею 2,6142 га
7422482000:06:001:0069 площею 5,8922 га
7422482000:06:001:0039 площею 6,3874 га
7422410100:01:003:1192 площею 0,4641 га
що перебувають у товариства в користуванні (на умовах оренди), для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
(КВЦПЗ 11.02). Земельні ділянки розташовані в адміністративних межах
Корюківської міської ради (в межах населеного пункту міста Корюківка),
Корюківського району, Чернігівської області.
33. Відмовити Савенко Аллі Михайлівні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 0,55 га, що розташована в с. Олександрівка, Корюківського
району, Чернігівської області. Згідно поданої схеми розташування земельна
ділянка з кадастровим номером 7422480500:04:000:0864 включена в перелік
земельних ділянок, право оренди якої буде передано на земельних торгах
(аукціоні).
34. Відмовити Мартиненко Ользі Олександрівні у наданні дозволу на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у власність для ведення особистого селянського
господарства площею орієнтовно 2,00 га, що розташована за межами
населеного пункту села Нова Буда, Корюківського району, Чернігівської
області у зв’язку з передачею зазначеної земельної ділянки у приватну
власність.
35. Відмовити Міц Тетяні Вікторівні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в межах населеного пункту села
Піски, Корюківського району, Чернігівської області. Згідно наданої схеми
розташування земельної ділянки на бажаній ділянці знаходиться нерухоме
майно.
36. Відмовити Кравцовій Нелі Юріївні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних межах

Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області. Згідно
поданої схеми розташування право оренди земельної ділянки з кадастровим
номером 7422488300:03:000:1225 планується для продажу на земельних торгах
(аукціоні).
37. Відмовити Чернусі Світлані Анатоліївні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області. Згідно
поданої схеми розташування право оренди земельної ділянки з кадастровим
номером 7422488300:03:000:1225 планується для продажу на земельних торгах
(аукціоні).
38. Відмовити Баришу Дмитрію Миколайовичу у наданні дозволу на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з
подальшою передачею у власність для ведення особистого селянського
господарства площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області.
Згідно поданої схеми розташування право оренди земельної ділянки з
кадастровим номером 7422488300:03:000:1225 планується для продажу на
земельних торгах (аукціоні).
39. Відмовити Дзюбі Олені Олександрівні у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з подальшою
передачею у власність для ведення особистого селянського господарства
площею орієнтовно 2,00 га, що розташована в адміністративних межах
Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської області. Згідно
поданої схеми розташування право оренди земельної ділянки з кадастровим
номером 7422488300:03:000:1225 планується для продажу на земельних торгах
(аукціоні).
40. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб укласти договори на
виконання робіт по розробці документації із землеустрою та подати розроблені
документації із землеустрою на сесію Корюківської міської ради для прийняття
рішення про надання земельних ділянок у власність чи користування.
41. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 17-10/VIII

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
зі зміною цільового призначення
Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю
«Племінне господарство «Бреч» та проєкт землеустрою щодо відведення
земельних ділянок зі зміною цільового призначення, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового
призначення», Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється із земель «для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» в землі «для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
(КВЦПЗ 11.04.)», площею 0,2381 га, що розташована за адресою: вул. Шкільна,
7Б, с. Бреч Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки, що перебуває у
власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Племінне господарство
«Бреч» (номер запису про право власності в Державного реєстру речових прав

на нерухоме майно 36264201 від 10.04.2020 р.), площею 0,2381 га, кадастровий
номер 7422481500:01:000:0205 із земель «для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02.)» в землі «для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу,
постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
(КВЦПЗ 11.04.)», що розташована за адресою: вул. Шкільна, 7Б, с. Бреч
Корюківського району Чернігівської області.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 18-10/VIII

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальної власності
Розглянувши технічні документацію із землеустрою щодо поділу
земельних ділянок, що перебувають в комунальній власності, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79, 79-1, 125, 126
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
загальною площею 105,8297 га з кадастровим номером 7422485500:06:002:3020,
цільове призначення - для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ 01.02),
що розташована за межами населених пунктів на території Корюківської
міської ради, Корюківського району, Чернігівської області, а саме на утворені в
результаті поділу:
- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3233;
- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3234;

- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3235;
- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3236;
- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3237;
- земельну ділянку площею 5,8297 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3238.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
загальною площею 20,1000 га з кадастровим номером 7422485500:06:002:3003,
цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (КВЦПЗ 01.01), що розташована за межами населених пунктів на
території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської
області, а саме на утворені в результаті поділу:
- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3244;
- земельну ділянку площею 0,1000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3243.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
загальною площею 50,4000 га з кадастровим номером 7422485500:06:002:3009,
цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (КВЦПЗ 01.01), що розташована за межами населених пунктів на
території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської
області, а саме на утворені в результаті поділу:
- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3242;
- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3241;
- земельну ділянку площею 9,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3239;

- земельну ділянку площею 1,4000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3240.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
загальною площею 31,2000 га з кадастровим номером 7422485500:06:002:3001,
цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (КВЦПЗ 01.01), що розташована за межами населених пунктів на
території Корюківської міської ради, Корюківського району, Чернігівської
області, а саме на утворені в результаті поділу:
- земельну ділянку площею 20,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3245;
- земельну ділянку площею 10,0000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3246;
- земельну ділянку площею 1,2000 га, що розташована за межами
населених пунктів на території Корюківської міської ради, Корюківського
району, Чернігівської області. Кадастровий номер 7422485500:06:002:3247.
5. Виконавчому апарату Корюківської міської ради зареєструвати право
комунальної власності на новоутворені земельні ділянки за Корюківською
міською територіальною громадою в особі Корюківської міської ради
відповідно до вимог чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 19-10/VIII

Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) земельної частки (паю)
Розглянувши заяви громадян та додані до них матеріали, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального
господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони
навколишнього природного середовища, відповідно до Земельного кодексу
України, законів України «Про землеустрій», «Про Державний земельний
кадастр», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам земельних часток (паїв)», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання
зрошення в Україні», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Рябець Ліні
Миколаївні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської
області.
1.1. Передати Рябець Ліні Миколаївні у власність земельні ділянки, а саме:
1,5388 га – рілля (пай 380), кадастровий номер 7422489600:03:000:0655
0,3242
га
–
пасовище
(пай
380),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0393

для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка Корюківського району Чернігівської області.
1.2. Зобов’язати Рябець Ліну Миколаївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Охріменко Вірі
Данилівні та Охріменко Анні В’ячеславівні за межами села Олександрівка
Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Охріменко Вірі Данилівні та Охріменко Анні В’ячеславівні у
спільну часткову власність по ½ частці відповідно земельну ділянку, а саме:
3,5909 га – рілля (пай 600), кадастровий номер 7422480500:04:000:0600
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельна ділянка розташована за межами
села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області.
2.2. Зобов’язати Охріменко Віру Данилівну та Охріменко Анну
В’ячеславівну використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з
дотриманням вимог статей 91, 103 Земельного кодексу України після
здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Борисенко Раїсі
Михайлівні за межами села Шишківка Корюківського району Чернігівської
області.
3.1. Передати Борисенко Раїсі Михайлівні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,4784 га – рілля (пай 148), кадастровий номер 7422489600:03:000:0973
0,3955
га
–
пасовище
(пай
148),
кадастровий
номер
7422489600:03:000:0074
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Шишківка Корюківського району Чернігівської області.
3.2. Зобов’язати Борисенко Раїсу Михайлівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Бугері Михайлу
Івановичу за межами села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської
області.

4.1. Передати Бугері Михайлу Івановичу у власність земельні ділянки, а
саме:
1,6869 га – рілля (пай 202), кадастровий номер 7422487500:07:000:0704
2,0982 га – сіножаті (пай 302), кадастровий номер 7422487500:07:000:0294
0,9099 га – пасовище (пай 28), кадастровий номер 7422487500:07:000:1224
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рейментарівка Корюківського району Чернігівської області.
4.2. Зобов’язати Бугеру Михайла Івановича використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Кобцю Василю
Володимировичу за межами села Рибинськ Корюківського району
Чернігівської області.
5.1. Передати Кобцю Василю Володимировичу у власність земельні
ділянки, а саме:
4,2880 га – рілля (пай 336), кадастровий номер 7422487900:08:016:0336
0,1763 га – сіножаті (пай 336), кадастровий номер 7422487900:08:000:1330
0,1281
га
–
пасовище
(пай
336),
кадастровий
номер
7422487900:08:000:0438
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Рибинськ Корюківського району Чернігівської області.
5.2. Зобов’язати Кобця Василя Володимировича використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Пятикоп Галині
Михайлівні за межами села Олександрівка Корюківського району Чернігівської
області.
6.1. Передати Пятикоп Галині Михайлівні у власність земельні ділянки, а
саме:
4,3345 га – рілля (пай 253), кадастровий номер 7422480500:04:000:0253
для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Олександрівка Корюківського району Чернігівської області.
6.2. Зобов’язати Пятикоп Галину Михайлівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Малиш Галині
Миколаївні за межами села Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської
області.
7.1. Передати Малиш Галині Миколаївні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,2593
га
–
рілля
(пай
11/304(1)),
кадастровий
номер
7422486000:04:002:0102
1,1846
га
–
рілля
(пай
10/304(2)),
кадастровий
номер
7422486000:04:001:1408
1,4401
га
–
пасовище
(пай
11/253),
кадастровий
номер
7422486000:04:001:1407
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Охрамієвичі Корюківського району Чернігівської області.
7.2. Зобов’язати Малиш Галину Миколаївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Приходько Ніні
Миколаївні за межами села Домашлин Корюківського району Чернігівської
області.
8.1. Передати Приходько Ніні Миколаївні у власність земельні ділянки, а
саме:
1,6507 га – рілля (пай 23/10), кадастровий номер 7422482500:04:000:0961
1,3309 га – рілля (пай 17/1009), кадастровий номер 7422482500:04:000:0203
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Домашлин Корюківського району Чернігівської області.
8.2. Зобов’язати Приходько Ніну Миколаївну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Вишневській
Ользі Петрівні за межами села Сахутівка Корюківського району Чернігівської
області.
9.1. Передати Вишневській Ользі Петрівні у власність земельні ділянки, а
саме:
2,0391 га – рілля (пай 1), кадастровий номер 7422489200:07:000:0001
1,8073 га – рілля (пай 184), кадастровий номер 7422489200:07:000:2331

для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення. Земельні ділянки розташовані за межами
села Сахутівка Корюківського району Чернігівської області.
9.2. Зобов’язати Вишневську Ольгу Петрівну використовувати земельну
ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог статей 91, 103
Земельного кодексу України після здійснення державної реєстрації права
власності на нерухоме майно.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 20-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
в межах населеного пункту міста Корюківка
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Кириченко Юлії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0808 га, по вул. Дружби, 4, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Кириченко Юлії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0808 га, по
вул. Дружби, 4, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1535, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Затвердити Тесельку Анатолію Сергійовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0772 га, по вул. Суворова, 22, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Тесельку Анатолію Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0772 га, по
вул. Суворова, 22, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1451, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Коробку Віталію Миколайовичу та Коробко Галині
Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,0754 га, по
вул. Космодем’янської З., 26, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область.
3.1. Передати Коробку Віталію Миколайовичу та Коробко Галині
Михайлівні безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) площею 0,0754 га, по вул. Космодем’янської З.,
26, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий
номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1623, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
4. Затвердити Костюк Наталії Валентинівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Мирна, 1а, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
4.1. Передати Костюк Наталії Валентинівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Мирна, 1а, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:003:1434, цільове

призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
5. Затвердити Скачку Олегу Миколайовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Чкалова, 14, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
5.1. Передати Скачку Олегу Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Чкалова, 14, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1625, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
6. Затвердити Чеботарю Петру Іллічу та Чеботарь Інні Анатоліївні
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,1000 га, по
вул. Соборна, 191, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область.
6.1. Передати Чеботарю Петру Іллічу та Чеботарь Інні Анатоліївні
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по вул. Соборна, 191, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної
ділянки 7422410100:01:001:1621, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
7. Затвердити Носаченку Віталію Євгеновичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,0811 га, по вул. Космодем’янської З., 24, м. Корюківка,
Корюківський район, Чернігівська область.
7.1. Передати Носаченку Віталію Євгеновичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0811 га, по
вул. Космодем’янської З., 24, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1629, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
8. Затвердити Мошковецькій Софії Іванівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Хмельницького Б., 2, м. Корюківка, Корюківський
район, Чернігівська область.
8.1. Передати Мошковецькій Софії Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Хмельницького Б., 2, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:001:1617, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Осадчому Максиму Вікторовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,1000 га, по вул. Поліська, 20, м. Корюківка, Корюківський район,
Чернігівська область.
9.1. Передати Осадчому Максиму Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га, по
вул. Поліська, 20, м. Корюківка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422410100:01:002:2047, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
10. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 21-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Будянського
старостинського округу
Розглянувши заяву Титенко М.М. про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані до неї матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Титенко Марії Миколаївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Кузьминського, 16, с. Маховики, Корюківський
район, Чернігівська область.
1.1. Передати Титенко Марії Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Кузьминського, 16, с. Маховики, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422482000:04:002:0005, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 22-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Брецького
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Савицькій Анні Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративних
межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту села Бреч),
Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Савицькій Анні Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер земельної ділянки
7422481500:01:000:0219, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Бреч), Корюківського району, Чернігівської області.
2. Затвердити Мостовичу Сергію Вікторовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Робоча, 54, с. Гуринівка, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Мостовичу Сергію Вікторовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Робоча, 54, с. Гуринівка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:05:000:0051, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Поташному Володимиру Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах населеного
пункту села Нова Гуринівка), Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Поташному Володимиру Анатолійовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 0,5000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422481500:06:000:0007) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (в межах
населеного пункту села Нова Гуринівка), Корюківського району, Чернігівської
області.
4. Затвердити Рубан Оксані Петрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Лісового П., 29, с. Бреч, Корюківський район,
Чернігівська область.
4.1. Передати Рубан Оксані Петрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Лісового П., 29, с. Бреч, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422481500:01:000:0167, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
5. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 23-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Домашлинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Кугук Наталії Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Кугук Наталії Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1144) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Кугук Ользі Григорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Кугук Ользі Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1143) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Кугуку Сергію Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Кугуку Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1142) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Рубан Любові Пилипівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Рубан Любові Пилипівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1137) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Бабко Надії Микитівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Бабко Надії Микитівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1147) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Плющу Олексію Станіславовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Плющу Олексію Станіславовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1138) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Плющ Альоні Станіславівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Плющ Альоні Станіславівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1140) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Плющ Наталії Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Плющ Наталії Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1139) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Макаренко Вірі Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9.1. Передати Макаренко Вірі Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1141) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Гладченку Івану Юхимовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10.1. Передати Гладченку Івану Юхимовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1145) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Верещако Євгенію Володимировичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
11.1. Передати Верещако Євгенію Володимировичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1146) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Рябцю Анатолію Сергійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6970 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
12.1. Передати Рябцю Анатолію Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,6970 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1152) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Рябцю Максиму Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6970 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.

13.1. Передати Рябцю Максиму Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,6970 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1153) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Бабко Владиславі Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6970 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
14.1. Передати Бабко Владиславі Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,6970 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1151) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
15. Затвердити Аполону Олександру Сергійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,7108 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межами населеного
пункту села Бешківка), Корюківського району Чернігівської області.
15.1. Передати Аполону Олександру Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,7108 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:02:000:0009) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межами населеного
пункту села Бешківка), Корюківського району Чернігівської області.
16. Затвердити Аполон Юлії Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межами населеного
пункту села Бешківка), Корюківського району Чернігівської області.
16.1. Передати Аполон Юлії Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:02:000:0008) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межами населеного
пункту села Бешківка), Корюківського району Чернігівської області.
17. Затвердити Чешку Сергію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

1,8249 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
17.1. Передати Чешку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8249 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1156) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
18. Затвердити Чешко Оксані Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8248 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
18.1. Передати Чешко Оксані Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,8248 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1155) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
19. Затвердити Яковенко Вікторії Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,8248 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
19.1. Передати Яковенко Вікторії Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,8248 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:04:000:1157) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населених
пунктів), Корюківського району Чернігівської області.
20. Затвердити Булавку Леоніду Григоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межами населеного
пункту села Бешківка), Корюківського району Чернігівської області.
20.1. Передати Булавку Леоніду Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422482500:02:000:0010) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межами населеного
пункту села Бешківка), Корюківського району Чернігівської області.

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 24-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Забарівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Денисовій Тетяні Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,3500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Денисовій Тетяні Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,3500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0039) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Дудко Тетяні Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,1631 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Дудко Тетяні Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,1631 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0040) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Кузьменку Віталію Васильовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,9109 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Кузьменку Віталію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,9109 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0046) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Каух Олені Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Каух Олені Володимирівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0045) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Жестковій Наталії Єгорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,1974 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Жестковій Наталії Єгорівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,1974 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0041) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Микулі Юлії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,0400 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Микулі Юлії Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,0400 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0048) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Заріцькому Олександру Віталійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,8515 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Заріцькому Олександру Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,8515 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0044) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Кузьменко Ірині Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,5615 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8.1. Передати Кузьменко Ірині Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,5615 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0047) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Пришляку Віктору Ярославовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,8615 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
9.1. Передати Пришляку Віктору Ярославовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,8615 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:02:002:0049) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Карпинському Святославу Володимировичу технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для передачі у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по вул. Шкільна, 35,
с. Воловики, Корюківський район, Чернігівська область.
10.1. Передати Карпинському Святославу Володимировичу безоплатно у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею
0,2500 га, по вул. Шкільна, 35, с. Воловики, Корюківський район, Чернігівська
область, кадастровий номер земельної ділянки 7422483500:02:001:0087, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
11. Затвердити Терещенку Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,2528 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
11.1. Передати Терещенку Олександру Миколайовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 1,2528 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422483500:02:001:0089) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Воловики), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Рябець Тетяні Олексіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
12.1. Передати Рябець Тетяні Олексіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422483500:07:000:1420) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
13. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 25-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Наумівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Шкурко Катерині Андріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Турівка), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Шкурко Катерині Андріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422485500:02:000:0026) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, яка розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Турівка), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Сипченко Наталії Леонідівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 7, с. Турівка, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Сипченко Наталії Леонідівні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 7, с. Турівка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422485500:02:000:0023, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 26-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Олександрівського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Косенку Арсенію Миколайовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
0,7200 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Косенку Арсенію Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,7200 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0972) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Губенку Дмитру Юрійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
0,8500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Губенку Дмитру Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,8500 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0969) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Летуті Віті Миколаївні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 1,8000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
3.1. Передати Летуті Віті Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,8000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:02:000:0105) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Лукашовій Ользі Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
0,9000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Лукашовій Ользі Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,9000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:01:000:0171) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Гончаренку Михайлу Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
5.1. Передати Гончаренку Михайлу Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0940) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Вербовенко Уляні Богданівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
6.1. Передати Вербовенко Уляні Богданівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0939) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Давиденко Вікторії Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
7.1. Передати Давиденко Вікторії Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0941) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Дорошку Віктору Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
8.1. Передати Дорошку Віктору Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0942) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
9. Затвердити Минко Марині Володимирівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
9.1. Передати Минко Марині Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0943) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
10. Затвердити Новодіду Вадиму Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
10.1. Передати Новодіду Вадиму Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0944) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
11. Затвердити Бобровицькій Світлані Анатоліївні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
11.1. Передати Бобровицькій Світлані Анатоліївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0962) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Бондаренко Аллі Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
12.1. Передати Бондаренко Аллі Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0982) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
13. Затвердити Войтенко Ірині Олександрівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.

13.1. Передати Войтенко Ірині Олександрівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0983) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
14. Затвердити Ющенко Валентині Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
14.1. Передати Ющенко Валентині Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0984) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
15. Затвердити Чудаковій Оксані Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
15.1. Передати Чудаковій Оксані Вікторівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0980) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
16. Затвердити Іванусі Наталії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
16.1. Передати Іванусі Наталії Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0938) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
17. Затвердити Остапенку Олегу Олександровичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
17.1. Передати Остапенку Олегу Олександровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0946) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
18. Затвердити Тищенку Роману Сергійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
18.1. Передати Тищенку Роману Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1022) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
19. Затвердити Тищенко Ганні Валентинівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
19.1. Передати Тищенко Ганні Валентинівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1023) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
20. Затвердити Тищенку Сергію Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
20.1. Передати Тищенку Сергію Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1024) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.

21. Затвердити Тищенку Артуру Сергійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
21.1. Передати Тищенку Артуру Сергійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1025) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
22. Затвердити Тищенко Юлії Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
22.1. Передати Тищенко Юлії Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1026) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
23. Затвердити Дейнеці Максиму Анатолійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Олександрівка), Корюківського району, Чернігівської області.
23.1. Передати Дейнеці Максиму Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:0985) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Олександрівка), Корюківського району Чернігівської області.
24. Затвердити Тищенко Антоніні Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
24.1. Передати Тищенко Антоніні Леонідівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1033) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
25. Затвердити Тищенко Олександрі Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
25.1. Передати Тищенко Олександрі Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1029) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
26. Затвердити Белік Любові Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
26.1. Передати Белік Любові Леонідівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1050) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
27. Затвердити Кузьменко Катерині Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
27.1. Передати Кузьменко Катерині Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1032) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
28. Затвердити Глінку Станіславу Миколайовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.

28.1. Передати Глінку Станіславу Миколайовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1031) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
29. Затвердити Бабичу Ігору Леонідовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
29.1. Передати Бабичу Ігору Леонідовичу безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1030) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
30. Затвердити Череді Ангеліні Валентинівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
30.1. Передати Череді Ангеліні Валентинівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1027) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
31. Затвердити Очкал Василю Віталійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району, Чернігівської області.
31.1. Передати Очкал Василю Віталійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1028) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Піски), Корюківського району Чернігівської області.
32. Затвердити Іванусі Марині Сергіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
32.1. Передати Іванусі Марині Сергіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1035) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
33. Затвердити Гончаренко Світлані Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
33.1. Передати Гончаренко Світлані Іванівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1036) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
34. Затвердити Псьосі Олені Вікторівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району, Чернігівської області.
34.1. Передати Псьосі Олені Вікторівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:04:000:1037) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Верхолісся), Корюківського району Чернігівської області.
35. Затвердити Лагодній Наталії Іванівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею
1,2977 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Олександрівка), Корюківського району, Чернігівської області.
35.1. Передати Лагодній Наталії Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,2977 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422480500:01:000:0105) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту села Олександрівка), Корюківського району Чернігівської області.

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 27-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Охрамієвицького
старостинського округу
Розглянувши заяву Денисенко Т.Л. про передачу безоплатно у власність
земельної ділянки та додані до неї матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Денисенко Тетяні Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Охрамієвичі, Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Денисенко Тетяні Леонідівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422486000:04:002:1345) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами
населеного пункту), біля села Охрамієвичі, Корюківського району,
Чернігівської області.
2. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 28-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Перелюбського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Мацко Надії Дмитрівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Хутірська, 3, с. Перелюб, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Мацко Надії Дмитрівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Хутірська, 3,
с. Перелюб, Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер
земельної ділянки 7422486500:01:002:0024, цільове призначення - для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.

2. Затвердити Устименку Володимиру Іллічу та Летуті Тамарі Василівні
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у спільну сумісну власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.), площею 0,2500 га, по
вул. Вишнева, 1, с. Перелюб, Корюківський район, Чернігівська область.
2.1. Передати Устименку Володимиру Іллічу та Летуті Тамарі Василівні
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по вул. Вишнева, 1, с. Перелюб,
Корюківський район, Чернігівська область, кадастровий номер земельної
ділянки 7422486500:01:002:0023, цільове призначення - для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової та громадської
забудови.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 29-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Прибинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Сірій Євдокії Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,3600 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Прибинь), Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Сірій Євдокії Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,3600 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:01:000:0093) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Прибинь), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Сірій Євдокії Михайлівні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Слави, 6, с. Прибинь, Корюківський район,
Чернігівська область.
2.1. Передати Сірій Євдокії Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Слави, 6, с. Прибинь, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:01:000:0095, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
3. Затвердити Коноваленко Зінаїді Кузьмінічні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Центральна, 11, с. Прибинь, Корюківський район,
Чернігівська область.
3.1. Передати Коноваленко Зінаїді Кузьмінічні безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Центральна, 11, с. Прибинь, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422487000:01:000:0092, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
4. Затвердити Коноваленко Зінаїді Кузьмінічні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,2884 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Прибинь), Корюківського району, Чернігівської області.
4.1. Передати Коноваленко Зінаїді Кузьмінічні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2884 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487000:01:000:0096) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Прибинь), Корюківського району Чернігівської області.
5. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 30-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Рибинського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Помаз Любові Іванівні проєкт землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею 2,0000 га для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), біля села Новоселівка, Корюківського району, Чернігівської області.
1.1. Передати Помаз Любові Іванівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3077) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), біля села Новоселівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
2. Затвердити Єрмоленку Миколі Степановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею

1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами населеного
пункту), біля села Новоселівка, Корюківського району, Чернігівської області.
2.1. Передати Єрмоленку Миколі Степановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422487900:08:000:3076) із земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, що
розташована в адміністративних межах Корюківської міської ради, (за межами
населеного пункту), біля села Новоселівка, Корюківського району,
Чернігівської області.
3. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 31-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Савинківського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Никифоренку Володимиру Васильовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Никифоренку Володимиру Васильовичу безоплатно у
власність земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної
ділянки 7422488300:03:000:1231) із земель сільськогосподарського призначення
для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Никифоренку Василю Петровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Никифоренку Василю Петровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1230) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Милейку Андрію Леонідовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Милейку Андрію Леонідовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1229) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Милейко Ніні Михайлівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Милейко Ніні Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1228) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Марчуку Миколі Леонтійовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Марчуку Миколі Леонтійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1155) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Балуті Наталії Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,6608 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Балуті Наталії Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,6608 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488300:03:000:1219) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 32-10/VIIІ

Про приватизацію земельних ділянок
на території Сядринського
старостинського округу
Розглянувши заяву громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані матеріали, враховуючи рекомендації постійної
комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Мелашенку Сергію Анатолійовичу проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
1.1. Передати Мелашенку Сергію Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1445) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2. Затвердити Мелашенко Надії Миколаївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Мелашенко Надії Миколаївні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1446) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Савченко Марії Василівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Савченко Марії Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1447) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Никифоренко Юлії Леонідівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Никифоренко Юлії Леонідівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1448) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Ярошенко Марії Віталіївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,4582 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Ярошенко Марії Віталіївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 1,4582 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1206) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.

6. Затвердити Самойленко Марині Володимирівні проєкт землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
6.1. Передати Самойленко Марині Володимирівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1460) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
7. Затвердити Литвинцю Сергію Григоровичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,3469 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Сядрине, Корюківського району Чернігівської області.
7.1. Передати Литвинцю Сергію Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,3469 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:05:000:1424) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), Корюківського району Чернігівської області.
8. Затвердити Литвинцю Сергію Григоровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 42, с. Сядрине, Корюківський район,
Чернігівська область.
8.1. Передати Литвинцю Сергію Григоровичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 42, с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:002:0193, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
9. Затвердити Макаренко Марії Мойсеївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Шевченка, 5, с. Тельне, Корюківський район,
Чернігівська область.

9.1. Передати Макаренко Марії Мойсеївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Шевченка, 5, с. Тельне, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:04:000:0028, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
10. Затвердити Анікійчук Вірі Андріївні технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Білого генерала, 30, с. Сядрине, Корюківський район,
Чернігівська область.
10.1. Передати Анікійчук Вірі Андріївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Білого генерала, 30, с. Сядрине, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422488700:01:003:0005, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
11. Затвердити Анікійчук Вірі Андріївні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,3461 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області.
11.1. Передати Анікійчук Вірі Андріївні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 0,3461 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:003:0004) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області.
12. Затвердити Везовик Любові Григорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
0,2230 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Сядрине), Корюківського району Чернігівської області.
12.1. Передати Везовик Любові Григорівні безоплатно у власність
земельну ділянку площею 0,2230 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422488700:01:001:0067) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

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

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 33-10/VIII

Про приватизацію земельних ділянок
на території Хотіївського
старостинського округу
Розглянувши заяви громадян про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок та додані до них матеріали, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Мотчаному Юрію Васильовичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), (КВЦПЗ 02.01.),
площею 0,2500 га, по вул. Лісова, 18, с. Хотіївка, Корюківський район,
Чернігівська область.
1.1. Передати Мотчаному Юрію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га, по
вул. Лісова, 18, с. Хотіївка, Корюківський район, Чернігівська область,
кадастровий номер земельної ділянки 7422489400:02:000:0006, цільове
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.

2. Затвердити Мотчаному Юрію Васильовичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
1,2600 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Хотіївка), Корюківського району Чернігівської області.
2.1. Передати Мотчаному Юрію Васильовичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 1,2600 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489400:02:000:0008) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (в межах населеного пункту
села Хотіївка), Корюківського району Чернігівської області.
3. Затвердити Курбеговичу Павлу Садевичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.
3.1. Передати Курбеговичу Павлу Садевичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489400:03:000:0110) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.
4. Затвердити Пилипенко Раїсі Григорівні проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.
4.1. Передати Пилипенко Раїсі Григорівні безоплатно у власність земельну
ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489400:03:000:0111) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.
5. Затвердити Шуляченку Юрію Івановичу проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність, загальною площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована в
адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.
5.1. Передати Шуляченку Юрію Івановичу безоплатно у власність
земельну ділянку площею 2,0000 га, (кадастровий номер земельної ділянки
7422489400:03:000:0108) із земель сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства, що розташована в

адміністративних межах Корюківської міської ради (за межами населеного
пункту), біля села Хотіївка, Корюківського району Чернігівської області.
6. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної
реєстрації цього права та оформлюється відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням, з дотриманням
вимог статей 20, 91, 103 Земельного кодексу України, Закону України «Про
особисте селянське господарство» та інших нормативно-правових актів.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 34-10/VIII

Про визначення земельної ділянки,
право оренди якої пропонується
для продажу окремим лотом на конкурентних
засадах (земельних торгах)
З метою наповнення місцевого бюджету, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього
природного середовища, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 134-139 Земельного кодексу
України, ст. 6 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити земельну ділянку несільськогосподарського призначення,
право оренди якої пропонується для продажу окремим лотом на конкурентних
засадах (земельних торгах) площею орієнтовно 3,50 га, що розташована за
межами населеного пункту на території Перелюбського старостинського округу
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.
2. Дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, право оренди якої пропонується для продажу окремим
лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). Цільове використання для рибогосподарських потреб, площа орієнтовно 3,50 га, яка розташована за
межами населеного пункту на території Перелюбського старостинського округу
Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

3. Укласти договір про надання послуг з розробки проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для підготовки лоту до продажу права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) із виконавцем робіт.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 35-10/VIII

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
на території Корюківської міської ради
Розглянувши звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житловокомунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись Конституцією
України, ст.ст. 628, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 79-1, 122, 127,
128 Земельного кодексу України, рішенням четвертої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання від 25.02.2021 року № 54-4/VІIІ «Про
внесення змін до рішень міської ради щодо вартості продажу земельних
ділянок», ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, на якій знаходиться нерухоме майно,
що належить Приватному акціонерному товариству «Слов’янські шпалериКФТП» на праві приватної власності згідно договору купівлі - продажу від
25.05.2021 року, серія та номер 429. Земельна ділянка розташована за адресою:
вулиця Дудка, 64а м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області,
кадастровий номер земельної ділянки: 7422482000:06:001:0034, площею
1,6193 га, цільове використання – для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості.

Звітом з експертної грошової оцінки земельної ділянки встановлена
ринкова вартість земельної ділянки в розмірі 719 293,00 грн (сімсот
дев’ятнадцять тисяч двісті дев’яносто три гривні 00 коп.) без урахування ПДВ.
1.1. Визначити ціну продажу земельної ділянки, вказаної в пункті 1 цього
рішення, у сумі 737 275,33 грн (сімсот тридцять сім тисяч двісті сімдесят п’ять
гривень 33 коп.) без урахування ПДВ.
1.2. Продати земельну ділянку, вказану в пункті 1 цього рішення, за
737 275,33 грн (сімсот тридцять сім тисяч двісті сімдесят п’ять гривень 33 коп.)
без урахування ПДВ.
1.3. Встановити авансовим внеском кошти в сумі 9 000,00 грн (дев’ять
тисяч гривень 00 коп.), що сплачені Приватним акціонерним товариством
«Слов’янські шпалери-КФТП» відповідно до договору від 26.11.2021 року
№ 5/2021 на рахунок Корюківської міської ради, в рахунок оплати ціни
земельної ділянки площею 1,6193 га, що розташована за адресою:
вулиця Дудка, 64а м. Корюківка Корюківського району Чернігівської області.
1.4. Встановити, що залишок коштів у розмірі 728 275,33 грн (сімсот
двадцять вісім тисяч двісті сімдесят п’ять гривень 33 коп.) від загальної
вартості земельної ділянки повинні бути сплачені Приватним акціонерним
товариством «Слов’янські шпалери-КФТП» до укладення договору купівліпродажу земельної ділянки, що зараховуються до міського бюджету.
1.5. Кошти від продажу земельної ділянки зараховуються на
розрахунковий рахунок № UA038999980314131941000025639, отримувач: ГУК
у Черніг. обл/тг м.Корюків/33010100, банк: Казначейство України
(ел.адм.подат.), код 37972475.
1.6. Уповноважити міського голову Ахмедова Ратана Ратановича (а у разі
його відсутності - секретаря міської ради Плющ Анастасію Вікторівну) укласти
та підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки з Приватним
акціонерним товариством «Слов’янські шпалери-КФТП».
1.6.1. Усі витрати по даному договору покласти на Приватне акціонерне
товариство «Слов’янські шпалери-КФТП» з урахуванням вимог пунктів 1.1. –
1.4. даного рішення.
1.7. Повний розрахунок Приватним акціонерним товариством
«Слов’янські шпалери-КФТП» за придбання земельної ділянки, вказаної в
пункті 1 даного рішення, повинен бути підтверджений довідкою Корюківської
міської ради про зарахування до місцевого бюджету всієї суми коштів.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 36-10/VIII

Про затвердження технічних документацій
з нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області
Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області, розроблені Приватним підприємством «Візер»,
керуючись ст.ст. 15, 18, 20, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 201
Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель села Бреч Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області.
1.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Бреч у
розмірі 66,20 грн.
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель села Гуринівка Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області.
2.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Гуринівка у
розмірі 50,78 грн.
3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель села Нова Гуринівка Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області.

3.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Нова
Гуринівка у розмірі 57,62 грн.
4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель села Лубенець Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області.
4.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Лубенець у
розмірі 48,74 грн.
5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель села Озереди Корюківської міської ради Корюківського району
Чернігівської області.
5.1. Встановити середню (базову) вартість 1 кв.м земель села Озереди у
розмірі 49,64 грн.
6. Встановити, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає
щорічній індексації відповідно до вимог чинного законодавства України.
7. Ввести в дію з 01 січня 2023 року нормативну грошову оцінку земель
населених пунктів Корюківської міської ради, а саме: с. Бреч, с. Гуринівка,
с. Нова Гуринівка, с. Лубенець, с. Озереди.
7.1. З дня введення в дію даного рішення вважати таким, що втратило
чинність рішення тридцять п’ятої сесії Брецької сільської ради шостого
скликання від 03.07.2015 року «Про затвердження технічних документацій з
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Брецької сільської ради
Корюківського району Чернігівської області».
8. Рекомендувати органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері земельних відносин забезпечити при веденні Державного земельного
кадастру практичне застосування технічної документації з нормативної
грошової оцінки.
9. Оприлюднити дане рішення відповідно до статті 271.2 Податкового
Кодексу України.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання
земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного
середовища.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 37-10/VIII

Про затвердження структури та
штатної чисельності
З метою забезпечення належного рівня діяльності міської ради,
виконавчого апарату міської ради, структурних підрозділів та забезпечення
належного рівня життєдіяльності підприємств, установ та закладів,
підпорядкованих міській раді, враховуючи пропозиції міського голови
Ахмедова Р.Р. щодо визначення структури та штатної чисельності виконавчого
апарату, виконавчих органів міської ради, керуючись постановою Кабінету
Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та
умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), п. 5 ст. 26, ст. 54 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру та штатну чисельність виконавчого апарату
Корюківської міської ради, що додається.
2. Затвердити структуру та штатну чисельність виконавчих органів
Корюківської міської ради, що додається.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Корюківської міської
ради від 02 грудня 2020 року № 8-1/VІІІ «Про затвердження структури та
штатної чисельності» з 01.01.2022 року.
4. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку, та постійну комісію міської ради з гуманітарних питань,
законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики,
депутатської етики та регламенту.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення десятої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 10 грудня 2021 року № 37-10/VІІІ
Структура та штатна чисельність
виконавчого апарату Корюківської міської ради
Назва структурного підрозділу та посад

Керівництво
Міський голова
Перший заступник міського голови
Секретар міської ради
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Старости
Разом
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Начальник відділу – головний бухгалтер
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Разом
Загальний відділ
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Спеціаліст 1 категорії
Спеціаліст
Оператор комп'ютерного набору
Разом
Відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму
Начальник відділу
Провідний спеціаліст
Разом
Відділ земельних ресурсів та комунального майна
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Разом
Юридичний відділ
Начальник відділу - державний реєстратор

Кількість
штатних
посад

1
1
1
2
1
15
21
1
1
3
5
1
2
1
1
1
0,5
6,5
1
2
3
1
2
3
1

Головний спеціаліст - державний реєстратор
Головний спеціаліст
Разом
Відділ надання адміністративних послуг
Начальник відділу
Сектор державної реєстрації
Завідувач сектору – державний реєстратор
Державний реєстратор
Сектор адміністративних послуг
Завідувач сектору - адміністратор
Адміністратор
Діловод
Сектор реєстрації місця проживання
Завідувач сектору
Головний спеціаліст
Спеціаліст І категорії
Разом
Технічні службовці
Водій автотранспортних засобів
Прибиральник службових приміщень
Опалювач
Всього:
Секретар міської ради

1
1
3
1
1
4
1
5
17
1
1
1
32
1
2
15
91,5
Анастасія ПЛЮЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення десятої сесії Корюківської
міської ради восьмого скликання
від 10 грудня 2021 року № 37-10/VІІІ
Структура та штатна чисельність
виконавчих органів Корюківської міської ради
Назва структурного підрозділу та посад
Фінансовий відділ
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Разом
Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Начальник відділу
Завідувач сектору культури та культурно-масової роботи
Головний спеціаліст
Спеціаліст 1 категорії
Разом
Відділ архітектури, містобудування та житловокомунального господарства
Начальник відділу - головний архітектор
Провідний спеціаліст
Разом
Служба у справах дітей
Начальник служби
Провідний спеціаліст
Разом
Всього:
Секретар міської ради

Кількість
штатних
посад
1
3
4
1
1
1
1
4

1
2
3
1
2
3
14
Анастасія ПЛЮЩ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 38-10/VIII

Про план діяльності з підготовки
проєктів регуляторних актів на 2022 рік
Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з гуманітарних
питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної
політики, депутатської етики та регламенту, керуючись ст. 7 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план діяльності із підготовки проєктів регуляторних актів на
2022 рік, а саме:
№
з/п

Вид проєкту

Назва проєкту

Мета прийняття

Термін
підготовки

Розробник
проєкту

1

Рішення
виконавчого
комітету
Корюківської
міської ради

Про затвердження
Порядку
проведення
конкурсу з
визначення
виконавця послуг з
вивезення
побутових відходів
на території
населених пунктів

Визначення
вимог до
вивезення
твердих
побутових
відходів, режиму
роботи надавача
послуг,
процедури
підготовки та
проведення
конкурсу по
визначенню

Січень лютий

Виконавчий
апарат міської
ради та її
виконком

Корюківської міської
територіальної
громади

2

Рішення
Корюківської
міської ради

Про встановлення
місцевих податків і
зборів

надавача послуг
з вивезення
твердих
побутових
відходів на
території
населених
пунктів
Корюківської
міської ради та
визначення
виконавця
послуг з
вивезення
побутових
відходів
Дотримання
норм
податкового та
бюджетного
законодавства в
галузі
встановлення
місцевих
податків та
зборів

Протягом
року

Виконавчий
апарат
Корюківської
міської ради

2. Загальному відділу Корюківської міської ради (Кожушко Ю.Ю.)
оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Корюківської міської ради в
мережі Інтернет в строк до 25 грудня 2021 року.
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

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 39-10/VIII

Про створення Комунального підприємства
«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради
З метою забезпечення безперебійного постачання теплової енергії в
населених пунктах Корюківської міської територіальної громади, враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст.ст. 55-58, 62-72,
78 Господарського кодексу України, ст. 87 Цивільного кодексу України, п. 30.
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити Комунальне
Корюківської міської ради.

підприємство

«Корюківкатеплоенерго»

2.
Затвердити
Статут
Комунального
підприємства
«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради, що додається.
3.
Визначити
статутний
капітал
Комунального
підприємства
«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради у розмірі 1000 грн (одна
тисяча гривень).
4. Виконавчому апарату Корюківської міської ради провести державну
реєстрацію
юридичної
особи
–
Комунального
підприємства
«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради.
4.1. Встановити, що пункт 3 даного рішення набирає чинності з моменту
державної реєстрації Комунального підприємства «Корюківкатеплоенерго»
Корюківської міської ради.

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

Ратан АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення десятої сесії
Корюківської міської ради
восьмого скликання
від 10 грудня 2021 року № 39-10/VIII

СТАТУТ
Комунального підприємства
«Корюківкатеплоенерго»
Корюківської міської ради

м. Корюківка
2021 рік

1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство «Корюківкатеплоенерго» Корюківської
міської ради (далі – Підприємство) створено рішенням Корюківської міської
ради від 10 грудня 2021 року № 39-10/ VIII «Про створення комунального
підприємства «Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради» та
перебуває в управлінні Корюківської міської ради (далі – Власник) та її
виконавчого комітету (далі – Виконком).
1.2. Комунальне підприємство «Корюківкатеплоенерго» Корюківської
міської ради та його майно є міською комунальною власністю Корюківської
міської територіальної громади в особі Корюківської міської ради.
1.3.
Найменування
підприємства:
Комунальне
підприємство
«Корюківкатеплоенерго» Корюківської міської ради.
1.3.1. Скорочена назва: КП «КТЕ».
1.4. Юридична адреса: 15300, вулиця Бульварна, 6, місто Корюківка,
Корюківського району, Чернігівської області, Україна.
2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Метою створення Підприємства є задоволення потреб Корюківської
міської територіальної громади шляхом здійснення господарської діяльності,
пов’язаної з виробництвом та постачанням теплової енергії, та іншої діяльності
з метою отримання прибутку в порядку, визначеному законодавством України.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
2.2.1. Виробництво теплової енергії;
2.2.2. Транспортування, розподіл та реалізація теплової енергії;
2.2.3. Виготовлення, ремонт та наладка котлів, обладнання котелень,
центральних теплових пунктів та теплових мереж;
2.2.4. Організація та проведення робіт з будівництва, реконструкції і
ремонт зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж споруд;
2.2.5. Налагодження теплоенергетичного обладнання;
2.2.6. Установка, монтаж, налагодження, ремонт обладнання з
виробництва, постачання, споживання теплової енергії та контроль за її
використанням;
2.2.7. Підключення та відключення абонентів;
2.2.8. Підготовка фахівців з експлуатації, монтажу, ремонту, налагодження
та поточного обслуговування теплоенергетичного обладнання;
2.2.9. Проведення еколого – теплотехнічних іспитів, налагодження
енергетичного обладнання;
2.2.10. Розгляд та узгодження геодезичних зйомок для прокладки
інженерних мереж та споруд;
2.2.11. Режимні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи систем
теплопостачання і теплових мереж;
2.2.12. Видача технічних умов, розробка та узгодження проєктів;

2.2.13. Проведення еколого - теплотехнічних випробувань та
пусконалагоджувальних робіт з пуску та вводу в експлуатацію опалювальних
котелень, теплоенергетичного обладнання, засобів автоматики, засобів
контролю та вимірювань, вузлів обліку енергоносіїв, технічного посвідчення;
2.2.14. Роботи по зменшенню шкідливого екологічного впливу
теплоенергетичних об’єктів Підприємства;
2.2.15. Проведення енергетичного аудиту;
2.2.16. Контроль якості роботи хімічної водоочистки в котельних;
2.2.17. Інформаційні, бухгалтерські та консультаційні послуги;
2.2.18. Інша діяльність, що відповідає меті Підприємства та незаборонена
чинним законодавством України.
2.3. Предметом діяльності Підприємства можуть бути інші види
діяльності, які не заборонені законодавством, в тому числі ті, які не заборонені і
вимагають отримання спеціальних дозволів (ліцензій).
2.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами
України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України,
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями
Власника.
3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство належить до комунальної власності Корюківської
міської територіальної громади, засновником та власником Підприємства є
Корюківська міська рада.
3.2. Підприємство є юридичною особою і являється самостійним
господарським суб’єктом. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство
набуває з дня його державної реєстрації.
3.3. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується
Власником.
3.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших
об’єднаннях здійснюються на добровільних засадах, якщо це не суперечить
антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Створення будь – яких спільних підприємств за участю Підприємства
здійснюється за згодою Власника або уповноваженого ним органа.
3.5. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок,
валютний та інші рахунки в установах банку та Державній казначейській
службі України, печатку, штамп, може мати товарний знак, який реєструється
відповідно до чинного законодавства.
3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в
межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.
Підприємство не несе відповідальність за зобов’язанням держави та Власника.
3.7. Підприємство має право самостійно укладати угоди, набувати
майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і
відповідачем в суді.

3.8. Підприємство несе відповідальність по раніше укладених договорах
термін яких не закінчився до дня ліквідації підприємства та сплату
обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та пенсійного фонду.
3.9. Підприємство самостійно несе відповідальність по сплаті податків і
відрахувань до бюджетів і фондів згідно діючого законодавства.
4. Майно Підприємства
4.1. Статутний капітал підприємства визначається рішенням Власника.
Статутний капітал направляється для здійснення діяльності підприємства та для
забезпечення його функціонування.
4.2. Майно Підприємства складається з основних засобів оборотних
коштів, а також цінностей, вартість яких відображається у самостійному
балансі Підприємства.
4.3. Майно Підприємства є міською комунальною власністю
Корюківської міської територіальної громади і передається йому на правах
господарського відання з правом вчиняти щодо нього будь – які дії, що не
суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
4.4. Джерелом формування майна Підприємства є:
4.4.1. Майно, передане йому Власником;
4.4.2. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів
фінансово – господарської діяльності;
4.4.3. Доходи від цінних паперів;
4.4.4. Кредити банку та інших кредиторів;
4.4.5. Капітальні вкладення і дотації з бюджету;
4.4.6. Придбане майно інших підприємств, організацій;
4.4.7. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.
4.5. Відчуження основних засобів, що є міською комунальною власністю і
закріплених за Підприємством здійснюється тільки з дозволу Власника або
уповноваженого ним органа.
4.6. Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного
законодавства підприємствам, організаціям, установам, а також громадським
об’єднанням та фізичним особам нерухоме майно, транспортні засоби та інші
основні засоби, які йому належать виходячи з господарської необхідності, а
також списувати їх з балансу за погодженням з Власником або уповноваженим
ним органом.
4.7. Підприємство володіє, користується землею і іншими природними
ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
4.8. Збитки, завдані підприємству, в результаті порушення його майнових
прав фізичними особами, юридичними особами і державними органами
відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.
5. Права та обов’язки Підприємства
5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні
напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково – технічних
прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг
та економічної ситуації;
5.1.2. Надає послуги за цінами і товарами, що формуються відповідно до
умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, – за фіксованими державними цінами і тарифами;
5.1.3. Має право створювати філіали, представництва, відділення та інші
відокремлені підрозділи з правом юридичної особи за згодою Власника.
5.2. Обов’язки підприємства:
5.2.1. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт
основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
5.2.2. Здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному
забезпеченні Підприємства;
5.2.3. Набуває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій
та установ незалежно від форм власності, також у фізичних осіб;
5.2.4. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує
дотримання законодавства про працю, правила та норми охорони праці, техніки
безпеки, соціального страхування;
5.2.5. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки;
5.2.6. Здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як
по
результатах особистої праці, так і за загальними підсумками Підприємства,
забезпечує економічне і раціональне використання фонду споживання і
своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік, веде
статистичну звітність у відповідності з чинним законодавством.
5.3.1. Начальник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та
статистичної звітності.
6. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу
6.1. Управління Підприємством здійснюється Власником або
уповноваженим органом – виконавчим комітетом Корюківської міської ради та
начальником Підприємства. Безпосереднє керівництво господарською
діяльністю Підприємства здійснює Начальник Підприємства.
6.2. До компетенції Власника та уповноваженого органу Підприємства
належать:
6.2.1. Прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію
(злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства.

6.2.2. Затвердження статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та
контроль за його дотриманням;
6.2.3. Розгляд звітів, які подає начальник Підприємства за квартал, рік;
6.2.4. Надання згоди на участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях,
концернах та інших об’єднаннях;
6.2.5. Надання згоди на відчуження та списання майна, що відноситься до
основних фондів Підприємства;
6.2.6. Надання згоди на створення філій, представництв, відділень та
інших відокремлених підрозділів;
6.2.7. Затвердження фінансового плану, калькуляцій та тарифів
Підприємства;
6.2.8. Затвердження організаційної структури та штатного розпису
Підприємства;
6.2.9. Власник здійснює інші повноваження щодо управління
Підприємством, які передбачені чинним законодавством.
6.3. Підприємство на контрактній основі очолює Начальник, який
призначається на посаду та звільняється з посади Корюківським міським
головою. Начальник може бути звільнений з посади достроково на підставах,
передбачених Кодексом законів про працю України та контрактом відповідно
до закону.
6.4. Начальник Підприємства в межах, визначених законодавством,
Статутом та контрактом самостійно вирішує питання діяльності Підприємства
за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Власника.
6.5. Начальник Підприємства:
6.5.1. Підзвітний і підконтрольний Власнику та уповноваженому ним
органу;
6.5.2. Затверджує посадові інструкції працівників;
6.5.3. Призначає та звільняє з посади працівників Підприємства;
6.5.4. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
6.5.5. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його
інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, на всіх
підприємствах, в установах та організаціях;
6.5.6. Розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своєї
компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
6.5.7. Видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх
виконання;
6.5.8. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;
6.5.9. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;
6.5.10. Забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним
договором і угодою сторін;

6.5.11. Забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження
майна, закріпленого за Підприємством.
6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
через його виборні органи. До складу цих виборних органів не може обиратись
Начальник Підприємства.
6.6.1. Виборним органом, який має право представляти інтереси
трудового колективу, є профспілкова організація (комітет) Підприємства.
6.6.2. Взаємовідносини між трудовим колективом та адміністрацією
визначаються колективним договором.
6.7. Право укладення колективного договору від імені Власника
надається Начальнику Підприємства.
7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).
7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України
податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні
фонди, залишається у повному його розпорядженні.
7.2.1. Рішенням Власника або уповноваженого ним органа може бути
встановлено розмір частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає
зарахуванню на позабюджетні цільові кошти Власника та порядок внесення цих
платежів.
7.3. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов’язаних з своєю діяльністю:
7.3.1. Фонд розвитку виробництва.
7.3.2. Фонд споживання.
7.3.3. Резервний фонд.
7.3.4. Інші фонди.
7.4. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів
відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбачених чинним
законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально –
технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначається
кошторисом.
7.5. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються чинним
законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є
частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності, а також
дотації міського бюджету. Начальник підприємства обирає форми і системи
оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок ,
відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок, доплат на
умовах, передбачених колективним договором.
7.5.1. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого
законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати

праці та матеріального забезпечення начальника підприємства визначаються
контрактом.
7.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток
(дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження,
включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації та
субвенції з державних та місцевих бюджетів.
7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі
договорів.
7.8. Підприємство здійснює зовнішньо – економічну діяльність згідно з
чинним законодавством України.
7.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці,
життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів
трудового колективу та їх сімей вирішується згідно колективного договору.
7.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється гідно з
чинним законодавством України.
8. Ліквідація і реорганізація Підприємства
8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства (злиття, об’єднання,
виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника або суду.
8.2. Підприємство ліквідується у випадках:
8.2.1. За рішенням Власника;
8.2.2. Визнанні підприємства банкрутом;
8.2.3. Якщо буде прийнято рішення про заборону діяльності підприємства
за невиконання умов, встановлених законодавством і в передбачений рішенням
строк не забезпечення цих вимог чи змінено вид діяльності.
8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється рішенням Власника або судом.
8.3.1. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для претензій
кредиторів визначається Власником або уповноваженим ним органом, судом,
який не може бути меншим, ніж два місяці з моменту оголошення про
ліквідацію.
8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власника або
уповноваженого ним органа.
8.5. Ліквідаційна комісія розміщує в засобах масової інформації за місцем
знаходження Підприємства публікацію про ліквідацію підприємства, порядок і
строки заяви кредиторських претензій. Разом з цим ліквідаційна комісія
зобов’язана провести роботу по стягненню дебіторської заборгованості
підприємству і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про
ліквідацію Підприємства.

8.6. Претензії не задоволені за браком майна Підприємства вважаються
погашеними. Претензії вважаться погашеними, якщо вони не визначені
ліквідаційною комісією, а також якщо кредитори протягом місячного строку з
дня одержання повідомлення про повне або часткове визнання претензій не
подадуть позовів до суду про задоволення вимог.
8.7. Претензії кредиторів задовольняються з майна Підприємства. При
цьому в першочерговому порядку задовольняються борги перед державою,
установами банку і компенсуються витрати на відновлення природного
середовища, якому завдано шкоди ліквідованим підприємством.
8.8. Претензії виявлені і заявлені після закінчення строку встановленого
для їх заяви задовольняються з майна Підприємства, що залишилось після
задоволення першочергових претензій, виявлених претензій, а також претензій,
заявлених у встановлений строк.
8.9. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів і
розрахунків з найманими працівниками, використовується на власний розсуд
Власником підприємства.
8.10. При реорганізації, ліквідації підприємства працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 40-10/VIII

Про надання дозволу на укладення
договору лізингу КП «Корюківкаводоканал»
З метою забезпечення належного рівня діяльності комунального
підприємства, враховуючи Закон України «Про фінансовий лізинг»,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 30 серпня 2021 року № 45-8/VIII «Про надання дозволу
на укладення договору лізингу КП «Корюківкаводоканал»», а саме викласти
його в новій редакції:
«1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Корюківкаводоканал»
Корюківської міської ради (ЄДРПОУ 35606756) (надалі – КП
«Корюківкаводоканал») на укладання договору (-орів) фінансового лізингу з
державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше
відсотків акцій належить державі (далі — уповноважені банки) для придбання
машини вакуумної КО-503В-10 на базі МАЗ-4381, у тому числі з наступними
істотними умовами:
1.1. Розмір фінансування за операцією фінансового лізингу – не більше
2 200 000,00 гривень (два мільйони двісті тисяч гривень 00 копійок);
1.2. Загальна вартість Техніки становить не більше 1 500 000,00 гривень
(один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 копійок);
1.3. Строк лізингу: до 60 місяців від дати отримання Техніки згідно з актом
приймання-передачі до договору (-орів) фінансового лізингу;
1.4. Авансовий платіж не більше 25% від вартості Техніки;

1.5. Відсоткова ставка – змінювана, визначається за розміром індикативної
ставки UIRD 12М (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у
гривні строком на 12 (дванадцять місяців) збільшеної на 1,54 відсоткового
пункту, але не менше ніж 10,3% річних та не більше 25,0% річних.
Дозволити перегляд відсоткової ставки – щорічно;
1.6. Комісія за управління: 0,40% щомісячно від обсягу фінансування.
Комісія за надання фінансування: 0,20% від обсягу фінансування (в т.ч.
ПДВ);
1.7. Погашення лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування
вартості Техніки (рівними частинами протягом усього строку лізингу),
нарахованих відсотків і комісій, здійснюється щомісячно. Розміри лізингових
платежів визначаються згідно з умовами договору(-орів) фінансового лізингу.
2. Доручити начальнику КП «Корюківкаводоканал» Бабичу Сергію
Володимировичу вивчити фінансові умови з питань надання послуг фінансового
лізингу, провести закупівлю фінансово-лізингових послуг згідно з вимогами
чинного законодавства України.
3. Уповноважити начальника КП «Корюківкаводоканал» Бабича Сергія
Володимировича, або на час його відсутності - особу, яка його заміщує:
3.1. Укласти договір (-ори) фінансового лізингу з уповноваженим банком на
умовах, визначених у пункті 1 даного рішення (з можливістю самостійного
визначення інших умов цього(-их) договору (-орів) на власний розсуд), та
договір (-ори) страхування Техніки з визначенням страхових платежів згідно з
тарифами, акредитованої уповноваженим банком, страхової компанії.
3.2. Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації
цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до
договору(орів) фінансового лізингу щодо зміни специфікації предметів лізингу,
графіка лізингових платежів тощо).
4. Дозволити КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.) здійснювати витрати
пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та
обслуговуванням Техніки, згідно з вимогами законодавства та умовами
договору(-орів) фінансового лізингу.
5. КП «Корюківкаводоканал» (Бабич С.В.), виконавчому апарату міської
ради, після закінчення строку лізингу, вжити заходів щодо державної реєстрації
та прийняття в міську комунальну власність майна за договором (-орами)
фінансового лізингу та оформлення всіх необхідних для цього документів у
відповідності до вимог законодавства України.
6. Зобов’язати фінансовий відділ Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
забезпечити фінансування КП «Корюківкаводоканал» за рахунок міського
бюджету протягом всього терміну дії договору, у розмірі та у строки, необхідні
для повного та своєчасного виконання умов КП «Корюківкаводоканал»
Договору фінансового лізингу.

7. Корюківська міська рада бере на себе зобов’язання щодо забезпечення
виконання умов договору фінансового лізингу протягом всього терміну його дії,
у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету коштів у розмірі та у
строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договору
фінансового лізингу.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 41-10/VIII

Про надання дозволу на укладення
договору лізингу КП «Благоустрій»
З метою забезпечення належного рівня діяльності комунального
підприємства, враховуючи Закону України «Про фінансовий лізинг»,
рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, бюджету,
соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення восьмої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання від 30 серпня 2021 року № 46-8/VIII «Про надання дозволу
на укладення договору лізингу КП «Благоустрій»», а саме викласти його в новій
редакції:
«1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Благоустрій» Корюківської
міської ради (ЄДРПОУ 41766296) (надалі – КП «Благоустрій») на укладання
договору (-орів) фінансового лізингу з державними банками або банками, у
статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі —
уповноважені банки) для придбання машини комунальної Park Ranger 2150
(машина вулична підмітально-прибиральна), (надалі – Техніка) з правом викупу
Техніки, у тому числі з наступними істотними умовами:
1.1. Розмір фінансування за операцією фінансового лізингу – не більше
3 600 000,00 гривень (три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок);
1.2. Загальна вартість Техніки становить не більше 2 700 000,00 гривень
(два мільйони сімсот тисяч гривень 00 копійок);
1.3. Строк лізингу: до 60 місяців від дати отримання Техніки згідно з актом
приймання-передачі до договору (-орів) фінансового лізингу;
1.4. Авансовий платіж не більше 25% від вартості Техніки;

1.5. Відсоткова ставка – змінювана, визначається за розміром індикативної
ставки UIRD 12М (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у
гривні строком на 12 (дванадцять місяців) збільшеної на 1,74 відсоткового
пункту, але не менше ніж 10,5% річних та не більше 25,0% річних. Дозволити
перегляд відсоткової ставки – щорічно;
1.6. Комісія за управління: 0,26% щомісячно від обсягу фінансування.
Комісія за надання фінансування: 0,20% від обсягу фінансування (в т.ч.
ПДВ);
1.7. Погашення лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування
вартості Техніки (рівними частинами протягом усього строку лізингу),
нарахованих відсотків і комісій, здійснюється щомісячно. Розміри лізингових
платежів визначаються згідно з умовами договору(-орів) фінансового лізингу.
2. Доручити начальнику КП «Благоустрій» Селюку Анатолію Михайловичу
вивчити фінансові умови з питань надання послуг фінансового лізингу, провести
закупівлю фінансово-лізингових послуг згідно з вимогами чинного
законодавства України.
3. Уповноважити начальника КП «Благоустрій» Селюка Анатолія
Михайловича, або на час його відсутності - особу, яка його заміщує:
3.1. Укласти договір (-ори) фінансового лізингу з уповноваженим банком на
умовах, визначених у пункті 1 даного рішення (з можливістю самостійного
визначення інших умов цього(-их) договору (-орів) на власний розсуд), та
договір (-ори) страхування Техніки з визначенням страхових платежів згідно з
тарифами, акредитованої уповноваженим банком, страхової компанії.
3.2. Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації
цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до
договору(орів) фінансового лізингу щодо зміни специфікації предметів лізингу,
графіка лізингових платежів тощо).
4. Дозволити КП «Благоустрій» (Селюк А.М.) здійснювати витрати
пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та
обслуговуванням Техніки, згідно з вимогами законодавства та умовами
договору(-орів) фінансового лізингу.
5. КП «Благоустрій» (Селюк А.М), виконавчому апарату міської ради, після
закінчення строку лізингу, вжити заходів щодо державної реєстрації та
прийняття в міську комунальну власність майна за договором (-орами)
фінансового лізингу та оформлення всіх необхідних для цього документів у
відповідності до вимог законодавства України.
6. Зобов’язати Фінансовий відділ Корюківської міської ради (Барсук О.І.)
забезпечити фінансування КП «Благоустрій» за рахунок міського бюджету
протягом всього терміну дії договору, у розмірі та у строки, необхідні для

повного та своєчасного
фінансового лізингу.

виконання

умов

КП

«Благоустрій»

Договору

7. Корюківська міська рада бере на себе зобов’язання щодо забезпечення
виконання умов договору фінансового лізингу протягом всього терміну його дії,
у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету коштів у розмірі та у
строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договору
фінансового лізингу.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.»
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
10 грудня 2021 року

м. Корюківка

№ 42-10/VIII

Про звернення Корюківської міської ради
щодо відтермінування введення в дію реєстраторів
розрахункових операцій
У зв’язку з необхідністю запровадження дієвих заходів для зменшення
негативного впливу на стан економіки в цілому та малий і середній бізнес
зокрема, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення до Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики, Народного депутата України Максима
Зуєва, Народного депутата України – Голови підкомітету з питань митної
справи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики Олександра Сови, що додається.
2. Рішення надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики, Народного депутата України Максима
Зуєва, Народного депутата України – Голови підкомітету з питань митної
справи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики Олександра Сови.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та
культурного розвитку.
Міський голова

Ратан АХМЕДОВ

ЗВЕРНЕННЯ ДЕПУТАТІВ
Корюківської міської ради восьмого скликання
до
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики,
Народного депутата України Максима Зуєва,
Народного депутата України – Голови підкомітету з питань митної справи
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики Олександра Сови
щодо
відтермінування введення в дію реєстраторів розрахункових операцій
(РРО) для платників єдиного податку до врегулювання проблемних питань
Ми депутати Корюківської міської ради стурбовані ситуацією, що сталась
в підприємницькому середовищі нашої громади та країни, просимо Вас
терміново втрутитись в ситуацію.
Справа в тому, що Законом України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України, щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» від
20.09.2019 року № 129-ІХ (далі – Закон) передбачено введення з 01 січня 2022
року реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) для більшості платників
єдиного податку.
Цей закон викликав численні протести підприємців по всій Україні, тому
що тотальна фіскалізація знищує конкурентність роботи малого бізнесу, сприяє
тінізації та може призвести до ліквідації сотень тисяч робочих місць.
Особливо гостро питання постало для підприємців, які здійснюють свою
діяльність в сільській місцевості та у малих містах. Зокрема, існує реальна
загроза закриття магазинів товарів першої необхідності (продуктові та
промислові магазини широкого вжитку) у сільській місцевості. Це може
призвести до того, що значна кількість населення залишиться без доступу до
товарів першої необхідності, а враховуючи демографічний склад сільського
населення – це найбільше торкнеться людей переважно літнього віку.
Для вирішення кризової ситуації та напрацювання необхідного
компромісного рішення Указом Президента від 22 грудня 2020 року
№ 582/2020 було утворено Раду з питань сприяння розвитку малого
підприємництва при Президентові України (далі – Рада).
Радою з питань сприяння розвитку малого підприємництва при
Президентові України був розроблений законопроєкт, узгоджений
представниками Міністерства економіки України, Міністерства фінансів
України, що врегульовує багато питань. Наразі цей проєкт не зареєстровано в
Парламенті через неузгодження окремих позицій профільним комітетом
Верховної Ради України.
Платники єдиного податку є вагомим джерелом надходження до місцевого
бюджету, створюють значну кількість робочих місць та не претендують на
різного роду соціальні допомоги та виплати.

Враховуючи вищевикладене просимо:
- профільний Комітет Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики здійснити комплекс заходів щодо невідкладної
реєстрації та належного розгляду напрацьованого Радою при Президентові
України законопроєкту;
- для врегулювання проблемних питань та для розгляду напрацьованого
компромісного законопроєкту відтермінувати розширене застосування
реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку до 01 січня
2023 року або до набрання чинності компромісним законопроєктом. Для цього
до 01.01.2022 року необхідно ухвалити законопроєкт зареєстрований групою
народних депутатів (№ 6376 від 02.12.2021 року), або альтернативний за суттю,
що відтермінує застосування РРО;
- вжити інших заходів в межах компетенції для врегулювання порушеного
питання по суті.
Ми впевнені, що таке відтермінування зніме напругу у підприємницькому
середовищі та слугуватиме зростанню довіри між владою та суспільством.
Схвалено на пленарному засіданні
десятої сесії Корюківської міської ради
восьмого скликання
10 грудня 2021 року № 42-10/VIІI

